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RESUMO
Diversos incêndios são investigados com o objetivo de levantar as possíveis
causas de suas ocorrências e classificá-los como incêndio criminoso ou não. Neste
sentido, a análise química dos resíduos de incêndio, recolhidos de forma criteriosa, é
uma ferramenta de grande utilidade. Ela é usada para identificar possíveis
substâncias combustíveis remanescentes que possam contribuir como acelerantes
de incêndio. A análise química do resíduo, envolve basicamente duas etapas
principais, preparação da amostra e aplicação da técnica analítica escolhida. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar a assertividade da técnica analítica
denominada cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas
(CGEM), utilizando-se o headspace direto como método de preparação da amostra.
O trabalho foi desenvolvido por meio da simulação de incêndios de materiais
comumente encontrados em construções edificadas. Foram utilizadas como
acelerantes, substâncias, geralmente disponíveis no mercado consumidor. Ao longo
do trabalho são apresentados diversos conceitos e definições da química orgânica,
bem como estudos de casos de incêndio realizados pela autora. Visando conferir
credibilidade ao trabalho foi utilizado o método de duplo-cego. Os materiais
queimados em base de concreto, por especialistas em incêndios, na ausência da
autora (analista química) e de seu orientador foram codificados e a abertura dos
códigos foi realizada após a etapa de qualificação da dissertação. A abertura dos
códigos revelou para cada amostra o tipo de acelerante empregado na queima. Essa
informação foi confrontada com os resultados das análises químicas, realizadas
antes da abertura dos códigos. Esses resultados foram analisados crítica e
estatisticamente quanto ao índice de acerto e as possíveis causas dos desvios.

Palavras Chaves: CGEM-HS; incêndio criminoso; acelerante; análise química;
resíduo de incêndio.

ABSTRACT
Chemical analysis in fire debris: validation in double blind method
Several fires are investigated with the goal of determining the possible
causes of their occurrence and classify them as an arson or not. In this sense, the
chemical analysis of residues of fire, collected throroughly, is a very useful tool. It is
used to identify possible remaining combustible substances that can contribute as fire
accelerants. The chemical analysis of the residue, basically involves two main steps:
sample preparation and application of the chosen analytical technique. This study
aims to assess the assertiveness of the analytical technique called gas
chromatography coupled to mass spectrometry (GCMS), using direct headspace as
the sample preparation method. The study was conducted by simulating fires in
materials commonly found in buildings. Substances generally available in the
consumer market were used as accelerants. Throughout the work many definitions
and concepts of organic chemistry, as well as case studies of fire made by the author
are presented. Aiming to give more credibility to the work we applied the method of
double-blind, where the materials burned in the concrete base, by experts in fire and
in the absence of the author (chemical analyst) and advisor were coded. The opening
of codes was perfomed after the pre-defense exam. The code opening revealed the
type of accelerant used for burning each sample and this information was compared
with results of chemical analysis that were carried out previous to the code opening.
Results were critical and statistically analyzed according to the adjustment rate and
also to the possible causes of deviations.

Keywords: GCMS-HS; arson; accelerant; chemical analysis; fire debris.
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1

INTRODUÇÃO
O fogo sempre foi elemento fascinante e necessário para a sobrevivência

humana e evolução industrial, contudo quando se perde seu controle ele se torna
perigoso e destruidor, se tornando em incêndio.
O incêndio pode ser iniciado acidentalmente ou provocado criminalmente,
causando, na maioria das vezes, perda de patrimônio e na pior das circunstâncias, a
perda humana.
Devido ao incêndio ser um problema de grande magnitude em todo o
mundo, com perdas financeiras avaliadas em 0,1 % do Produto
Interno Bruto (PIB) para países como Japão, Espanha e Polônia, até
quase 0,3 % do PIB para países como Áustria e Noruega, e mortes
de até quatro mil e trezentas pessoas, em 2003, nos Estados Unidos
da América (THE GENEVA ASSOCIATION NEWSLETTER, 2006
apud BRAGA; LANDIM, 2003, cap.12, p.333).

O número de incêndios em edificações por tipo de ocupação ocorridos no
Brasil no período 1989 a 1997, segundo levantamento do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo são apresentados na Tabela 1. Não estão disponíveis
informações atualizadas quanto a porcentagem de incêndios criminosos ou
acidentais.
Tabela 1 - Registros de incêndio em edificações por tipo de ocupação no Estado de São
Paulo de 1989 a 1997
Tipo de

Número de incêndios / ano

edificação

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Residencial
Comercial

5342
1654

5670
1600

4930
901

4894
1517

5729
1674

6183
1780

6352
1687

6833
1884

Industrial

1020

1071

1586

850

1041

1077

993

1006

Total

8016

8341

7417

7261

8444

9040

9032

9723

Fonte: Anuário Estatístico do Corpo de Bombeiros da Polícia do Estado de São Paulo (1989 – 1997)

A importância da investigação do incêndio ultrapassa a simples identificação
do responsável pelo ato, auxiliando tanto a engenharia de segurança contra
incêndio, bem como promovendo ações práticas legislativas de proteção para evitar
novas ocorrências.
As incidências mais frequentes de incêndios, tanto pequenos como
grandes, estão nas edificações. Dentre os agentes causadores de
início de ignição, alguns podem ser citados: vazamento de gás de
botijões com explosões, curtos-circuitos em instalações elétricas por
excesso de carga, manuseio de explosivos e outros produtos
perigosos em locais inadequados, esquecimento de ferro de passar
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roupa, fogões e eletrodomésticos ligados, etc. Toda tragédia de
incêndio é marcada por um início de pequenas proporções (DEL
CARLO, 2008, cap.2, p.12).

O investigador de incêndio segue metodologias que abrangem desde a
entrevista com pessoas presentes ou relacionadas com o local de incêndio até o
caminho e forma do fogo no local do incêndio, envolvendo, ainda, a forma de coleta
dos resíduos e seu armazenamento para investigação química desses materiais. A
investigação continua no laboratório químico, onde o analista químico, após
definição da metodologia analítica, execução e interpretação dos resultados, relatará
as substâncias encontradas. Esses resultados juntamente com as informações do
investigador de incêndio, possivelmente determinará, enfim, a causa de incêndio.
No que envolve as análises químicas para caracterização de substâncias
inorgânicas como, por exemplo, pós de alguns metais que em suspensão com o ar
podem ter combustão espontânea ou explosão, conhecidos como materiais
pirofóricos; ou seja, reagem rapidamente com o oxigênio; são utilizadas técnicas
instrumentais de fluorescência e difratometria de raios-X.
Quando se trata de acelerantes orgânicos podem ser utilizadas as técnicas
analíticas

de

espectroscopia

no

infravermelho,

cromatografia

líquida

com

espectrometria de massas, ou ainda, ressonância magnética nuclear para os
compostos não voláteis e a cromatografia em fase gasosa acoplada à
espectrometria de massas (CGEM) para os compostos voláteis e semi-voláteis.
Segundo Del Carlo (2008), o incêndio deixa rastros tais como: motivos,
origem, temperaturas, reações químicas incompletas, velocidade de propagação,
materiais queimados, carga incêndio, etc. A pesquisa científica e investigativa pode
nos levar a uma análise conclusiva dos fenômenos físicos, químicos e humanos
envolvidos no incêndio
A investigação química, apresentada neste trabalho, abrangerá os
fenômenos químicos, concluindo se houve a presença de acelerantes e qual tipo
utilizado.
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Uma das grandes características de um incêndio é a destruição de
boa parte das evidências. Em um ambiente com oxigênio em
abundância, a inflamação generalizada ocorre em um tempo máximo
de 20 minutos após o início do incêndio (MARTÍN e PERIS, 1982
apud SEITO et al., 2008, cap.5, p.64).

No entanto, alguns dos materiais presentes no ambiente, antes da
ocorrência do incêndio possuem a capacidade de reter no seu interior, seja por
absorção ou adsorção, parte da substância usada como acelerante. Em geral, a
quantidade de substâncias retidas é muito pequena, dificultando sua detecção,
incorrendo em um grande desafio para a investigação concluir sobre a criminalidade
de um incêndio (BERTSCH; ZHANG, 1990).
Nesse sentido, a análise química tem desempenhado um papel importante
ao longo dos anos e hoje, com a evolução das técnicas, é possível a detecção de
diferentes tipos de acelerantes remanescentes, mesmo em pequenas quantidades.
Dentre as técnicas de análises químicas empregadas, a cromatografia
gasosa acoplada à espectrometria de massas com uso da técnica de headspace tem
se destacado como uma das principais ferramentas empregadas na confirmação do
uso e identificação de acelerantes em incêndios, principalmente por não intervir na
originalidade da amostra, bem como não desprezar nenhum composto de interesse
na investigação à exemplo de outras técnicas (BERTSCH; ZHANG, 1990 e STERN,
1995).
Neste trabalho será abordada a investigação química de acelerantes
derivados de petróleo e etanol (1), desta forma a técnica analítica apresentada será a
cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas, utilizando a
técnica de headspace.

1.1

Quanto à análise química– cromatografia em fase gasosa acoplada à
espectrometria de massas
A cromatografia em fase gasosa tem a função de separar os compostos

orgânicos voláteis da mistura. Os compostos separados são então enviados ao
detector, que neste caso trata-se do espectrômetro de massas. Ao chegar no
(1)

A ANP publicou no Diário Oficial em dezembro de 2009 a obrigatoriedade da mudança do nome do
etanol hidratado nos postos de gasolina, onde era álcool passa a ser etanol, dificultado a relação com
o álcool consumido em bebidas.
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detector os compostos recebem um bombardeio por feixe de elétrons que
fragmentam as suas ligações químicas, gerando o espectro de massas, o qual
possibilita a identificação dos compostos.
Quando se procura os voláteis, a amostra de resíduo de incêndio pode ser
preparada em latas com a vantagem de se utilizar grande quantidade de amostras
(BERTSCH; ZHANG, 1990) ou em frasco apropriado para análise de headspace
(HS), neste caso trabalha-se com menor quantidade de amostra, e hermeticamente
fechado. Tanto a lata quanto o frasco é submetido ao aquecimento por tempo e
temperatura pré-definidos. Com o aquecimento os compostos, por evaporação, são
extraídos da amostra, gerando vapores no espaço vazio do frasco de HS que são
analisados no sistema cromatográfico e identificados por espectrometria de massas.

1.2

Quanto à validação dos resultados por ensaios de duplo cego
Em função da necessidade de validar os resultados sem a interferência dos

executantes buscou-se métodos que poderiam auxiliar nesta definição, foram
escolhidos materiais e acelerantes, os quais foram queimados por especialista na
área de segurança ao fogo, alterando o tipo de acelerantes. Cada queima foi
codificada para posterior análise química, esta última realizada pela autora. A
simulação das queimas com acelerantes não foram de conhecimento da autora e do
seu orientador, seguindo a sequência apresentada na Figura 1.
O método duplo cego é muito utilizado na área médica para estudar a
eficiência de uma determinada droga. Algumas pessoas são submetidas ao
tratamento com a droga a ser estudada e outras com placebo. Os pacientes e os
experimentadores desconhecem quais pessoas do grupo estão sendo tratadas com
a droga e com placebo. O objetivo do teste duplo cego é evitar qualquer interferência
consciente ou não nos resultados de um experimento (TESSLER, 2008).
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Figura 1 - Sequência do estudo utilizando o método duplo cego

Fonte: a autora

1.3

Quanto a escolha de materiais e equipamentos
O motivo da escolha do piso de concreto como base para a queima dos

materiais e acelerantes foi devido sua característica inócua, não gerando produtos
de reação com o aquecimento, e ainda, por sua capacidade de retenção e
preservação dos acelerantes líquidos, mesmo após o processo de queima. Os
materiais e acelerantes utilizados neste estudo foram escolhidos pelo histórico de
análise de resíduos de incêndios. Esses estão relacionados no Quadro 1.
Os líquidos derivados de petróleo estão presentes em vários produtos de
uso doméstico. Conhecendo e estudando sua composição e características destes
produtos mais comuns e disponíveis no mercado, proporcionam facilidade na sua
identificação quando supostamente utilizados como acelerantes de incêndio. Os
acelerantes derivados de petróleo, são ainda os mais utilizados em incêndios
criminosos, visto que os acelerantes líquidos fazem parte de 35 a 55 %, enquanto
para acelerantes sólidos, 2 % nos casos de incêndios estudados na época, segundo
Bertsch e Zhang (1990).
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Quadro 1– Lista dos materiais e acelerantes
Base de queima

concreto bruto utilizado em piso
madeira pinus,
madeira aglomerada

Materiais

papelão

madeira MDF

cigarro
tecido 100 %algodão

papel jornal

tecido 100 % poliéster

papel tipo “sulfite” com

tecido 50 % algodão e 50 %

impressão
carpete

poliéster
não tecido (bidim)

lã sintética

Acelerantes

gasolina aditivada

óleo diesel

gasolina comum

produto de limpeza (removedor)

etanol

vela de parafina

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

Os acelerantes líquidos escolhidos possuem ampla faixa de ponto de
ebulição são de média ou baixa volatilidade e formam um perfil cromatográfico
característico. Todos são insolúveis em água, exceto o etanol. As gasolinas comum
e aditivada, ambas apresentam teor aproximado de 25 % de etanol. A vela de
parafina foi escolhida para fim de estudo do seu comportamento químico e a
verificação da capacidade de sua identificação pelo método proposto.
O equipamento utilizado trata-se de um cromatógrafo gasoso acoplado ao
espectrômetro de massas (CGEM) da marca Shimadzu, modelo GCMS-QP2010
Ultra, constando de injetor automático de líquidos, headspace e acessório de
microextração em fase sólida - SPME (do inglês, Solid Phase Micro Extraction).
O método de preparação das amostras de resíduos de incêndio ideal é
aquele capaz de recuperar substâncias, cuja faixa de ebulição até 1000 °C e que
seja efetiva para substâncias polares e apolares, segundo Bertsch e Zhang (1990).
Um único método de extração não atende o requisito mencionado por
Bertsch e Zhang (1990), neste estudo, onde o foco são os compostos orgânicos
voláteis e alguns semi-voláteis, todos os materiais foram analisados utilizando-se a
técnica de headspace com aquecimento do material a 90 °C por 30 minutos.
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1.4

Quanto ao método da pesquisa e análise dos resultados
Para alcançar os objetivos adotou-se um método experimental o que busca

simular ocorrência de incêndio provocado pelo uso de acelerantes, utilizando a
análise química como meio de identificação dos acelerantes empregados. As etapas
do método de pesquisa estudado consta da Figura 2.
Figura 2- Etapas do método da pesquisa

Fonte: a autora

Etapa 1: são apresentadas as definições básicas que orientaram o
desenvolvimento do trabalho, como: o tema do trabalho, abrangendo o incêndio, a
técnica analítica e método de duplo-cego utilizado na validação do método de
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estudo; justificativa da escolha dos materiais e acelerantes até o uso da técnica
analítica; e por fim, os objetivos a serem alcançados.
Etapa 2: é apresentada a pesquisa bibliográfica sobre: a preparação da
amostra para análise química, com os tipos das técnicas para melhor recuperação
do acelerante dos resíduos; a técnica analítica com os instrumentos de
cromatografia gasosa antigos e atuais; os materiais e acelerantes mais comuns
encontrados nos resíduos de incêndio, bem como a forma de coleta e preservação
para garantir melhor recuperação dos acelerantes; normas existentes para
preparação e análise química dos materiais provenientes de incêndio; a preparação
de materiais e escolha do método analítico, conforme o tipo de acelerantes; e por
último são apresentados resultados de casos de incêndio analisados pela autora.
Etapa 3: definidos conceitos básicos da técnica instrumental utilizada, dos
compostos químicos orgânicos, de incêndio e do método duplo-cego utilizado na
validação do método de estudo.
Etapa 4: é mostrada a partir do cronograma do método de ensaio, o
desenvolvimento do trabalho que envolve a preparação da base de concreto, o
estudo dos compostos orgânicos voláteis provenientes da queima dos materiais, dos
acelerantes e da simulação do incêndio.
Etapa 5: abertura dos códigos após a qualificação da dissertação, análises
dos resultados e avaliação dos erros com apresentação da previsão estatística dos
erros. E por fim, a conclusão, indicando o potencial da técnica na confirmação do
uso e identificação dos acelerantes nos casos de investigação de incêndio.
O presente estudo não aborda a coleta dos resíduos no local do incêndio.
Esta etapa, apesar de fundamental para o sucesso da investigação merece um
estudo à parte.
A análise dos resultados foi realizada com base nos cromatogramas e nos
espectros de massas de cada composto. A identificação dos espectros se fez pela
comparação com os espectros de referência, disponíveis na biblioteca do próprio
equipamento.
Os materiais e acelerantes não queimados, os materiais queimados sem
acelerantes e os acelerantes queimados na base de concreto foram minuciosamente
estudados quanto aos compostos orgânicos voláteis emitidos com o intuito de

24

conhecer a influência dos materiais queimados na interpretações dos resultados
finais e a capacidade do concreto como absorvente de acelerantes.
Ainda, a partir dos cromatogramas dos acelerantes queimados no concreto
foi possível criar um perfil característico dos íons específicos dos compostos
presentes em cada acelerante.
Por fim, os resultados dos materiais queimados e codificados pelo
especialista em incêndio foram obtidos por meio da identificação dos seus
compostos orgânicos voláteis e pelo perfil característico dos seus íons.

1.5

Objetivo do trabalho
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a assertividade da análise

química na identificação da origem de incêndios por meio da caracterização das
substâncias emanadas pela queima dos materiais selecionados, sob condições prédeterminadas e controladas de laboratório, simulando as condições encontradas em
locais de incêndios, desta forma validar a metodologia analítica, utilizando como
ferramenta o método de duplo cego.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Todo profissional que analisa um incêndio precisa desenvolver suas

atividades em conformidade com uma metodologia que lhe permita apontar, de
forma criteriosa, a causa do incêndio (BRAGA, 2010). Isto envolve também a análise
química, sua preparação e avaliação dos seus resultados.
Serão apresentadas nesta revisão bibliográfica assuntos relacionados à
preparação de amostra de resíduo de incêndio para análise química, as técnicas
analíticas mais utilizadas nos últimos anos, as normas existentes para análise
química para este estudo, os tipos de materiais mais comuns e seus tratamentos em
caso de incêndios e, por último, histórico de resultados das análises químicas na
avaliação da presença de acelerantes.

2.1

Preparação de amostra
A análise química utilizada na investigação de resíduo de incêndio

compreende duas etapas principais: a preparação da amostra e o emprego da
técnica analítica adequada.
Bertsch e Zhang (1990) afirmam que os métodos de preparação de
amostras devem ser vistos em conjunto com as técnicas analíticas utilizadas para
caracterizar e identificar as substâncias suspeitas.
A preparação da amostra tem o objetivo de isolar os compostos voláteis de
interesse que podem ser indicativo da presença de acelerantes no resíduo de
incêndio. Entretanto, devido à grande faixa de propriedades químicas e físicas
atribuídas aos diferentes líquidos inflamáveis, mais de uma técnica de preparação
poderá ser utilizada. A escolha da técnica mais adequada de preparo considera a
eliminação ou minimização de interferentes, evitar a perda de amostra e a
maximização dos limites de detecção (PERT; BARON; BIRKETT, 2006)
De acordo com Stern (1995), a cromatografia gasosa é a técnica preferida
para este tipo de análise, pois é uma técnica que separa os compostos e indica a
quantidade relativa de cada componente de acordo com sua solubilidade e
absorção.
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Bertsch e Zhang (1990) apresentaram os métodos de preparação mais
empregados nos laboratórios do EUA:
1

headspace direto (aquecido);

2

adsorção/eluição com solventes;

3

adsorção/eluição por dessorção térmica;

4

extração com solventes;

5

extração com solventes seguidos por cleanup;

6

destilação.
E no Quadro 2 são mostradas as vantagens e desvantagens de cada

método de preparação de amostras para análise química.
Quadro 2– Vantagens e desvantagens dos métodos de preparação de amostras para
análise química
Método

Vantagem

Desvantagem

Headspace direto

Rápido
Simples
Particularmente efetivo para
compostos polares e
altamente voláteis
Método limpo

Falta de sensibilidade
Discriminação para composto de baixa
volatilidade

Adsorção/eluição
com solvente

Alta sensibilidade
Método limpo

Alguma perda para compostos de baixa
volatilidade
Discriminação especialmente para
substâncias polares
Solvente da eluição pode cobrir área de
interesse

Adsorção/eluição
por dessorção
térmica

Altíssima sensibilidade
Método limpo

Perda de volatilidade de compostos
Discriminação baseada na polaridade,
principalmente para substâncias
polares

Extração com
solventes

Extração com
solventes seguidos
de cleanup

Destilação

Efetivo para substâncias de
baixa volatilidade
Substâncias polares e
apolares podem ser
recuperadas

Recuperação efetiva de
polares, substâncias solúveis
em água
Método de isolação física
Possível caracterização de
métodos espectral, como IV,
UV

Fonte: BERTSCH; ZHANG (1990) tradução

Interferências significativas da matriz
Baixa sensibilidade a não ser que o
solvente seja evaporado
Pureza crítica do solvente
Algumas discriminação
Alta demanda na cromatografia
O mesmo que acima, mas reduzida a
interferência da matriz

Muito demorado
Discriminação baseada em volatilidade
e solubilidade
Perda de sensibilidade
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Pert, Baron e Birkett (2006) separam os métodos de preparação em duas
categorias: tradicionais e modernos. Entre os métodos tradicionais estão a extração
com solvente e a destilação a vapor.
A extração com solvente apesar de ser considerada inferior a outros
métodos, ainda é reconhecida pela Norma ASTM – método - E1386:2000. E mais
recentemente, uma segunda forma de extração com solvente, utilizando fluído super
crítico (SFE) tem sido investigada, cuja a vantagem está em não submeter a amostra
a degradação térmica intensa.
Já a destilação a vapor é pouca utilizada atualmente, embora ainda seja
aprovada pela ASTM – método E1385:2000. Sendo mais indicada quando existe a
expectativa da presença de grande quantidade de acelerantes na amostra.
Os métodos modernos surgiram face a necessidade de contornar algumas
desvantagens inerentes aos métodos tradicionais, tais como: alto consumo de
tempo, métodos trabalhosos, impactos de interferentes, bem como a perda de
compostos de interesse. Entre os métodos modernos estão o headspace dinâmico e
o headspace passivo ou estático.
O headspace dinâmico é o mais antigo entre estas duas técnicas e foi
adaptado dos métodos utilizados nas preparações relativas a meio ambientes. Esta
técnica consiste em purgar, continuamente, com gás inerte o headspace (vapor
formado entre o material e o frasco de HS) de uma amostra, a fim de remover todos
os compostos voláteis, que são, então, arrastados até uma coluna empacotada, que
atuando por meio de resfriamento e/ou absorção retém esses compostos. Na
sequência, os compostos podem ser liberados por aquecimento ou extração com
solventes e quantificadas por cromatografia gasosa. Dentre os diversos absorventes
disponíveis no mercado, o Tenax GC (Supelco), tem sido citado com um dos
preferidos, por não necessitar da etapa de extração com solvente.
O headspace passivo ou estático é um método não destrutivo e mais
simples de ser utilizado que o dinâmico, por isso é o preferido. Esse método consiste
em suspender no headspace da amostra um material adsorvente, que pode ser um
polímero ou carvão porosos. Os voláteis são adsorvidos na superfície do adsorvente
e depois submetidos à extração com solventes ou dessorção térmica, para posterior
análise química.
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Atualmente esses métodos modernos podem ser totalmente automatizados
pelo emprego da técnica de dessorção térmica automática (ATD, do inglês,
Automatic Thermal Desorption).
Em adição aos métodos de preparação de amostras é citada a técnica
conhecida como micro-extração em fase sólida (SPME, do inglês, Solid-Phase Micro
Extraction), que utiliza uma fibra de sílica recoberta com adsorvente retrátil dentro de
uma seringa hipodérmica, conforme ASTM E2154:2001. O método apresenta como
principais vantagens a rapidez, alta sensibilidade, capacidade em detectar gasolina
em níveis menores do que em outros métodos passivos, não utiliza solventes caros
e tóxicos, como o dissulfeto de carbono. Estudos comprovaram, que o método não
sofre interferência de produtos de pirólise de madeiras e plásticos, finaliza Pert,
Baron e Birkett (2006).
A metodologia do presente trabalho adotou o método de preparação de
análise por HS direto aquecido, pois esse é capaz de permitir a detecção dos
compostos voláteis presentes nos acelerantes estudados.

2.2

Técnica analítica
Assim, como existem diversas técnicas de preparação de amostras, também

são empregadas diversas técnicas analíticas na identificação dos compostos de
interesse.
Pert, Baron e Birkett ( 2006) citam as seguintes técnicas analíticas:


Cromatografia em fase gasosa (GC);



Cromatografia em fase gasosa bidimensional (GC X GC);



Cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (GCMS)



Cromatografia em fase gasosa com espectrometria de massas Tandem
(GC-MS/MS);



Outros métodos, incluem: TLC (cromatografia em camada delgada) e
HPTLC (cromatografia em camada delgada de alta performance), HPLC
(cromatografia líquida de alta performance).
Stern (1995) expõe as seguintes considerações quanto a análise dos

resíduos de incêndio:
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Em geral, os resultados da análise química de resíduos de incêndio não
revelam a presença do acelerante na sua forma original, pois o mesmo
pode ter sofrido evaporação, alguma destilação e até mesmo, sofrido uma
contaminação por outras sustâncias;



Testes experimentais, onde são induzidos a evaporação e a queima de
acelerantes, revelam que a proporção dos compostos mais voláteis
diminui e a dos menos voláteis aumenta;



A contaminação do acelerante por substâncias presentes no local antes
do incêndio, ou formadas após sua ocorrência dificulta afirmar com
precisão o tipo de acelerante utilizado;



A dúvida permanece nos casos da amostra ter sido contaminada ou
evaporada à temperaturas elevadas ou ainda, estar presente em
quantidades em níveis de traços;



No caso do contaminante coincidir com um determinado componente do
acelerante, na separação cromatográfica, obrigatoriamente deve-se
recorrer a espectrometria de massas para diferenciá-los.

2.3

Normas ASTM
No decorrer da pesquisa bibliográfica foram observadas diversas citações de

normas da ASTM, relacionadas à análises de resíduos de incêndios. Considerou-se
importante mencioná-las de forma resumida nesta revisão bibliográfica, uma vez que
não estão disponíveis normas equivalentes nas associações normativas nacionais.
 ASTM E1386:2010 - Prática padrão para separação de líquidos inflamáveis
residuais provenientes de amostras de resíduos de incêndio por extração
com solventes;
 ASTM E1387:2010 - Método de teste padrão para resíduos líquidos
inflamáveis em extratos provenientes de amostras de resíduos de incêndios,
utilizando a cromatografia gasosa (GC);
 ASTM E1388:2012 - Prática para amostragem de vapores de headspace
para amostras de resíduos de incêndios;
 ASTM E1618:2011 - Método de teste padrão para resíduos líquidos
inflamáveis em extratos provenientes de amostras de resíduos de incêndios,
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utilizando a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas
(GC-MS);
 ASTM E1412:2012 - Prática padrão para separação de líquidos inflamáveis
residuais

provenientes

de

amostras

de

resíduos

de

incêndio

por

concentração em headspace passivo com carvão ativado;
 ASTM E2451:2013 - Prática padrão para preservação de extratos de
líquidos inflamáveis residuais provenientes de amostras de resíduos de
incêndio.

2.4

Acelerantes
Pert et al. (2006) afirmam que acelerante é algum tipo de fluido inflamável

introduzido deliberadamente num cenário com o objetivo de facilitar o espalhamento
de fogo.
As Tabela 2 e Tabela 3 trazem um esquema de classificação de líquidos
inflamáveis, sendo a primeira revisada da ASTM e com os íons característicos para
cada classe predominante. A segunda com o critério e categoria dos produtos atuais
gerados pela indústria de petróleo.
Tabela 2 - Classificação de sistema de líquidos inflamáveis
N° Classe e nome

N° de
carbonos

Classe do composto
predominante

Íons característicos
(m/z)

1 Petróleo destilado leve

C4-C8

Alcanos

43, 57, 71, 85, 99

2 Gasolina

C4-C12

Alcanos
Etanol
Alquilbenzenos
Naftalenos

43, 57, 71, 85, 99
31, 45
91, 106, 120, 134
128, 142, 156,...

3 Petróleo destilado médio

C8-C12

Alcanos
Alquilbenzenos

43, 57, 71, 85, 99
91, 106, 120, 134

4 Querosene

C9-C16

Alcanos
Alquilbenzenos

43, 57, 71, 85, 99
91, 106, 120, 134

5 Petróleo destilado pesado

C10-C23

Alcanos
Alquilbenzenos
Naftalenos

43, 57, 71, 85, 99
120, 134, 148, 134
128, 142, 156, 170

Variável

Alcanos
Alquilbenzenos
Álcoois
Cetonas
Ésteres
Terpenos

43,57. 71,...
120,134, 148,...
31, 45, ...
43, 58, 72, 86.
43, 73,...
93, 136,...

Outros

Vários

6 Mistura
6.1 Solventes oxigenados
6.2 Isoparafinas
6.3 Alcanos normais
6.4 Solventes aromáticos
6.5 Solventes naftênicos / parafínicos

Fonte: Adaptação da ASTM E1387-01 e E1618-11, traduzida

Tabela 3 - Classificação de materiais líquidos inflamáveis mostrando critério de grupo e categoria típica dos produtos
Classe

Leve (C4-C9)

Alcanos

Cicloalcanos

Aromáticos

Aromáticos
polinucleares

Gasolina

Gasolina nova, geralmente situada na faixa de C4-C12
Considerar a presença de etanol nas gasolinas, usado em diversos
países em teores variáveis.

Presentes,
menos
abundantes que os
aromáticos

Presentes, menos
abundantes que
os aromáticos

Abundantes

Presentes

Destilados de
petróleo

Éter de petróleo, alguns
fluídos de isqueiro, alguns
combustíveis de para uso em
acampamento

Alguns ignidores para carvão,
alguns tiners para tintas, alguns
solventes para limpeza à seco

Querosene, diesel combustível,
alguns carvões, ignidores para
carvão

Abundantes,
distribuição Gaussiana

Presentes, menos
abundantes que
os alcanos

Presentes,
menos
abundantes
que
os
alcanos

Alguns ignidores para carvão,
alguns tinerspara tintas, alguns
toners paracopiadoras

Alguns
solventes
comercializados

Ausentes

Ausentes

Alguns removedores de
tintas e vernizes,alguns
limpadores
de
peças
automotiva, produtos à base
de xileno e tolueno

Alguns limpadores para peças
automotivas, solventes para
limpezas específicas, alguns
veículos de inseticidas, aditivos
para combustíveis

Alguns veículos para inseticidas,
solventes
para
limpezas
industriais

Alcanos ramificados
abundantes, n-alcanos
ausentes
ou
em
pequena quantidade
Ausentes

Presentes
(dependendo da
faixa de ebulição),
menos
abundantes que
os alcanos
Ausentes

Produtos
isoparafínicos

Gasolina
de
aviação,
solventes específicos

Produtos
aromáticos

Ausentes

Abundantes

Abundantes
(dependendo da
faixa de ebulição)

Produtos
naftênicos
parafínicos

Solventes à base de ciclohexano

Alguns ignidores de carvão,
alguns veículos para inseticidas,
alguns óleos para lampião

Alguns veículos para inseticidas,
alguns óleos para lampião,
solventes industriais

Abundantes

Ausentes

Ausentes

Produtos
n-alcanos

Solventes, pentano, hexano,
heptano

Algumas velas de óleos, alguns
toners para copiadora

Ausentes

Ausentes

Ausentes

Destilados
dearomatizados

Alguns combustíveis para
uso em acampamentos

Alguns ignidores para carvão,
alguns (tiners) solventes para
tintas

Algumas
velas
de
óleos,
formulários sem carbono, toners
para copiadora
Alguns ignidores de carvão,
querosenes sem cheiro

Alcanos ramificados
abundantes, n-alcanos
ausentes ou pequena
quantidades
Abundantes

Abundantes,
distribuição Gaussiana

Presentes, menos
abundantes que
os alcanos

Ausentes
ou muito
reduzidos

Ausentes
ou
muito reduzidos

Solventes
oxigenados

Álcoois, cetonas, vernizes,
aditivos para combustíveis,
solventes para preparação
de superfícies
Produtos contendo um único
componente, alguns produtos
na forma de misturas, alguns
removedores de esmaltes

Alguns vernizes alguns solventes
industriais,
limpadores
de
metais/removedores de crosta

Outras
misturas

Médio (C8-C13)

Produtos de terebentina, alguns
produtos na forma de misturas,
várias especialidades de produtos

Fonte: PERT; BARON; BIRKETT (2006), traduzida

Pesado (C8-C20+)

especiais

Composição
pode
variar, presença de
solventes oxigenados
alguns produtos na forma de
misturas, várias especialidades
de produtos
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Embora existam também acelerantes sólidos como velas, acendedores,
magnésio, entre outros; os acelerantes líquidos, ainda, são os mais usados, como:
gasolina, óleo diesel, querosene, misturas complexas de hidrocarbonetos, obtidos da
destilação fracionada de petróleo facilmente obtidos.
Dentre os materiais sólidos, alguns são considerados pirofóricos como:
magnésio (Mg), alumínio (Al), urânio (U), sódio (Na), potássio (K), lítio (Li), zircônio
(Zr), cálcio (Ca), titânio (Ti) (SEITO, 2008).
Esses metais são considerados pirofóricos devido sua energia de reação
com o oxigênio, seja por sua afinidade reativa e ou pelo tamanho de sua partícula
(SUMMERS, 2013). Os metais são eletropositivos e o oxigênio é eletronegativo,
segundo a fila de eletronegatividade de Linus Pauling. Esta condição promove a
reação entre o metal e o oxigênio, produzindo energia. Quando essa energia não é
dissipada, acumula-se até sua saturação, provocando a explosão (SARDELLA,
2004).
Outra condição que pode provocar uma explosão dos metais é o tamanho de
suas partículas, quanto menor for suas partículas, maior será sua reatividade
(SARDELLA, 2004).

2.5

Resíduos de incêndio
Bertsch e Zhang (1990) afirmaram que após a ocorrência de um incêndio

alguns

materiais

são

preferencialmente

selecionados

por especialistas

na

investigação de incêndio para serem submetidos à análise química.
As amostras coletadas consistem normalmente de materiais carbonizados, o
que dificulta na identificação do acelerante. Os materiais absorventes são os
preferidos na coleta, como carpetes. Na Figura 3 são mostrados alguns materiais
comuns usados na coleta para investigação análise de acelerantes.
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Figura 3- Composição de matrizes submetidas a investigação de análises de
acelerantes

Fonte: BERTSCH e ZHANG (1990) apud PERT et al. (2006)

Devido ao aquecimento dos materiais no local do incêndio, podem ocorrer
perdas por evaporação dos hidrocarbonetos mais leves dos possíveis acelerantes.
Amostras que apresentam alto teor de umidade, como carpete molhado,
devem ter tratamento diferenciado em relação as amostras secas, exemplos
pedaços de concretos.
Os pesquisadores experientes, primeiramente fazem análise visual,
identificando locais, que não possuam substâncias que podem ser interferentes,
como “tar paper”, colas, coberturas e outros materiais derivados de petróleo. Na
prática, podem ocorrer contaminação também nos jatos de águas usados no
combate ao incêndio, que arrastam substâncias contaminantes para os possíveis
materiais que serão futuramente coletados para investigação.
Outro fator de contaminação é a aplicação recentes de tintas, reformas nos
locais de incêndio, desta forma a identificação do resíduo é importante para
conclusões futuras quanto a presença de contaminantes.
O nariz humano pode ser usado como rastreador e até constar no relatório,
mas não como evidência concreta na decisão judicial, pois alguns produtos liberados
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na combustão, como estireno e substâncias insaturadas, apresentam odor
semelhante a gasolina, finaliza Bertsch e Zhang (1990).
Uma vez coletada a amostra é essencial que seja evitada sua perda e
contaminação durante a transferência para o laboratório e posterior armazenamento,
seja para efeito de confiabilidade da análise e para efeitos jurídicos (PERT, BARON
e BIRKETT, 2006).
A coleta de amostras de resíduos de incêndio merece um estudo a parte e
aprofundado, devido a sua importância e abrangência.
Seguem os pontos mais importantes que deverão ser considerados para
garantir uma coleta adequada e eficiente, conforme National Institute of Justice
(2009):


a escolha dos locais de onde serão tomadas as amostras devem ser
baseada em evidências físicas, como os padrões de queima: padrão –
V, ruído de passagem, trilhas, entre outras;



escolher materiais localizados em lugares que possam proteger o
possível líquido inflamável do calor, pois os voláteis são perdidos a
altas temperaturas;



tomar de várias amostras para que a disseminação do acelerador seja
apurado;



os materiais escolhidos devem apresentar características absorventes
ou adsorventes, como as madeiras, roupas, tapetes, papel e solo;



as amostras devem ser armazenadas em recipientes isentos de fontes
de contaminações. Os mais apropriados são os sem forro, limpos, latas
de tintas metálicas sem verniz. Os sacos de náilon e frascos de vidros
podem ser utilizados, se nada mais estiver prontamente disponível;



lacrar a tampa do recipiente de coleta com etiqueta, assinar e datar;



criar uma cadeia de custódia da coleta e anotar todas as informações
de coleta e quem realizou a coleta.
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2.6

Históricos de resultados de análise químicas de incêndios
São apresentados históricos com alguns casos reais de investigação de

causas de incêndios, utilizando a análise química dos compostos orgânicos voláteis
dos resíduos de materiais que sofreram a queima e a conclusão para cada caso
(Tabela 4 a Tabela 16). Por motivos sigilosos a identificação dos casos serão
tratadas apenas pelo nome fictício.
Tabela 4 - Caso de incêndio 1
Materiais
Resultados por CGEM-HS
analisados

Pedaços de
madeira 1

Pequenas proporções: hidrocarbonetos
alifáticos de C8 a C9, metanol, tolueno, xilenos,
estireno, metilestireno, 2-etil-hexanol e ainda,
cetonas, aldeídos e canfeno
Traços de benzeno, etanol e hidrocarbonetos
aromáticos C9H12

Pedaços de
madeira 2

Possível presença de
acelerante / conclusão

Pequenas proporções: hidrocarbonetos
alifáticos de C8 a C9; metanol, tolueno, xilenos,
estireno, metilestireno, hidrocarbonetos
aromáticos C9H12 e ainda, cetonas, aldeídos e
canfeno

Em todos materiais
evidenciou-se a presença
de compostos
possivelmente
provenientes de
acelerantes líquidos.

Traços de benzeno, etanol e xilenos
Pedaços de
madeira 3

Pedaços de
madeira 4

Pequenas proporções: metanol, tolueno,
ciclopentadieno e ainda, cetonas e aldeídos
Traços de benzeno, xilenos e estireno
Pequenas proporções: hidrocarbonetos
alifáticos de C8 a C9; metanol, ciclopentadieno,
tolueno, etilbenzeno estireno e metilestireno,
hidrocarbonetos aromáticos C9H12 e 2-etilhexanol
Traços de benzeno, etanol e xilenos

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

Foram identificados
também compostos
tipicamente formados em
casos de queima de
madeira
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Tabela 5 - Caso de incêndio 2
Materiais
Resultados por CGEM-HS
analisados
Amostra 1
polipropileno
Amostra 2
madeira/papel

Traços: hidrocarbonetos alifáticos de C8 a C10,
isopropanol, etanol e acetona

Possível presença de
acelerante / conclusão

A presença de
acelerantes não foi

Traços: acetaldeído e metanol

conclusiva e foram
identificados compostos

Amostra 3
papel

Não detectado presença de compostos
orgânicos voláteis

tipicamente formados em
casos de queima dos
materiais analisados

Amostra 4
papelão

Traços: acetaldeído, metanol e ácido acético

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT
Tabela 6 - Caso de incêndio 3
Materiais
Resultados por CGEM-HS
analisados
Amostra 1
madeira e tecido

Possível presença de
acelerante / conclusão

Pequenas proporções: ciclopentadieno,
metanol, etanol, ácido acético, cetonas e
aldeídos
Traços de benzeno, tolueno e xilenos

Amostra 2
tecido e papel

Pequenas proporções: metanol, etanol,
benzeno, triclorometano, clorometano,
formiato de metila, 2-(2-etoxietanol), ácido
acético, cetonas, furanos e aldeídos
Traços de tolueno e xilenos
Preponderante: etanol, etilbenzeno e
xilenos

Amostra 3
tecido

Pequenas proporções: sulfeto de
hidrogênio, metanotiol, octano, metanol e
benzeno, ácido acético, cetonas e
aldeídos
Traços de tolueno

Amostra 4
madeira e papel

Pequenas proporções: furfural e metanol
Pequenas proporções: clorometano,
formiato de metila, benzeno, 1-hidroxi-2propanona, 2-(2-etoxietanol)
Traços de tolueno e xilenos

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

A presença
preponderante de etanol
no material 3 pode
indicar a adição de algum
acelerante líquido.
Outros compostos,
possivelmente, derivados
do próprio material ou da
sua queima
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Tabela 7 - Caso de incêndio 4
Materiais
Resultados por CGEM-HS
analisados
Resíduo 1

Resíduo 2

Possível presença de
acelerante / conclusão

Não detectado a presença de compostos
orgânicos voláteis
Preponderante: clorobenzeno
Pequenas proporção: fenol
Traços: benzeno e tolueno

Resíduo 3

Não detectado a presença de compostos
orgânicos voláteis

Não foi conclusiva a
presença de acelerantes.
Foram identificados

Resíduo 4

Não detectado a presença de compostos
orgânicos voláteis

compostos tipicamente
formados em casos de

Resíduo 5

Preponderante: clorobenzeno
Pequenas proporção: fenol
Traços: benzeno e tolueno

Resíduo 6

Não detectado a presença de compostos
orgânicos voláteis

queima dos materiais
analisados e/ou
derivados do próprio
material

Preponderante: acetona

Branco

Pequenas proporção: acetato de butila,
acetato de isoamila, xileno,
hidrocarbonetos aromáticos C9H12,
benzaldeído e benzoato de metila

Traços: benzeno e tolueno
Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT
Tabela 8 - Caso de incêndio 5
Materiais analisados
Resíduo 1 - papelmesa de entrada
Resíduo 2 - papelão

Resultados por CGEM-HS
Traços: tolueno e xilenos
Traços: tolueno, xileno, estireno, dissulfeto
de carbono, dissulfeto de dimetila,
hidrocarbonetos alifáticos de C8 a C14

Resíduo 3 - papelão
do fundo

Traços: hidrocarbonetos alifáticos de C8 a
C14

Resíduo 4 - papelão
com estopa

Traços: benzeno, tolueno e xilenos

Traços: benzeno, xileno, dissulfeto de
carbono e hidrocarbonetos alifáticos na
faixa de C8 a C14.
Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT
Resíduo 5 - sem
identificação

Possível presença de
acelerante / conclusão

Faixa de carbono
semelhante encontrada
em querosene ou
aguarrás na maioria
dos materiais
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Tabela 9 - Caso de incêndio 6
Materiais
Resultados por CGEM-HS
analisados
Pequenas proporções: etanol, n-propanol,
álcool isoamílico e ainda, cetonas e
Resíduo 1
aldeídos

Possível presença de
acelerante / conclusão

Traços: acetona
Maiores proporções: álcool isoamílico e
naftaleno e ainda, cetonas e aldeídos
Resíduo 2

Foi constatada a

Pequenas proporções: clorofórmio e
álcool isoamílico

presença de etanol em

Traços: n-propanol, tolueno e xileno

alguns materiais, o que
pode indicar a adição de

Resíduo 3

Maiores proporções: naftaleno e ainda,
cetonas e aldeídos

acelerante líquido. Foi
constatada, ainda, a

Traços: acetona, tolueno e xileno

presença de outros
Resíduo 4

Pequenas proporções: etanol e naftaleno
e ainda, cetonas e aldeídos

Resíduo 5

Traços: naftaleno e ainda, cetonas e
aldeídos

Resíduo 6

Não detectado compostos orgânicos
voláteis

Resíduo 7

Traços: naftaleno

Resíduo 8

Não detectado compostos orgânicos
voláteis

compostos,
possivelmente, derivados
do próprio material ou de
sua queima

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT
Tabela 10 - Caso de incêndio 7
Materiais analisados
Embalagem plástica
com líquido
semelhante a gasolina
Isqueiro

Camiseta

Resultados por CGEM-HS
Hidrocarbonetos alifáticos de C6 a
C10, etanol, tolueno, xilenos,
hidrocarbonetos aromáticos de
C9H12 e naftaleno
Quantidade insuficiente para
análise
Hidrocarbonetos alifáticos de C7 a
C8, acetona, acetato de etila,
hexanol, heptanal, xilenos,
hidrocarbonetos aromáticos de
C9H12 e naftaleno

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

Possível presença de
acelerante / conclusão
Gasolina
Quantidade insuficiente para
análise
Compostos possivelmente
derivados do próprio material
ou da sua queima: acetato de
etila, hexanol, heptanal.
Constatada, ainda, a presença
de compostos provenientes da
gasolina
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Tabela 11 - Caso de incêndio 8
Materiais analisados

Resíduo 1 - papelão

Resultados por CGEM-HS

Possível presença de
acelerante / conclusão

Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos
Traços: tolueno

Resíduo 2 - bloco de
compensado
Resíduo 3 - chapa de
compensado, plástico
derretido com vidro e
papelão
Resíduo 4 - papel em
camadas

Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos
Traços: benzeno e tolueno
Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos
Traços: tolueno
Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos
Traços: tolueno

Resíduo 5 - tubos de
vidro

Não detectado compostos orgânicos
voláteis

Resíduo 6 - papelão
coletado abaixo da
escada

Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos

Resíduo 7 - papel da
estante debaixo da
escada

Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos

Traços: benzeno e tolueno

Traços: benzeno e tolueno

Não foi conclusiva a
presença de
acelerantes. Foram
identificados compostos
tipicamente formados
em casos de queima
dos materiais
analisados e/ou
derivados do próprio

Resíduo 8 - papelão
coletado das escadas
1,3 e 7

Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos

Resíduo 9 - papelão
e madeira da mesa

Pequenas proporções: cetona, aldeídos,
furanos e tolueno

Resíduo 10 - papelão
coletado perto da
porta

Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos

Resíduo 11 – tubos
de vidro
Resíduo 12 - papelão
coletado fora da casa

Traços: benzeno

Traços: benzeno e tolueno
Não detectado compostos orgânicos
voláteis
Pequenas proporções: cetona, aldeídos
e furanos

Traços: benzeno e tolueno
Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

material
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Tabela 12 - Caso de incêndio 9
Resultados por CGEM-HS
Materiais
analisados
Amostra 1 material fibroso
amarelo com
fibras com parte
carbonizada

Amostra 2 concreto com
partes de
material
carbonizado

Parte fibra: acetaldeído e acetona, benzeno,
tolueno, imidazol, acetonitrila, acetato de etila,
butanonitrila e benzonitrila
Parte carvão: aldeídos acetaldeído e acetona,
benzeno, tolueno e pentano

Parte concreto: acetaldeído e acetona,
benzeno, acetonitrila, etanol, tolueno,
butanonitrila e xilenos
Parte carbonizada: acetaldeído e acetona,
benzeno, pentano, hexano, tolueno, etanol e
xilenos

Possível presença de
acelerante / conclusão

Foi constatada a
presença de etanol,
hexano, benzeno e
tolueno nos materiais o
que podem indicar a
adição de acelerante
líquido.Foi constatada,
ainda, a presença de
outros compostos,
possivelmente,
derivados do próprio
material ou da sua
queima

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT
Tabela 13 - Caso de incêndio 10
Materiais
analisados

Resultados por CGEM-HS

Possível presença de
acelerante / conclusão

Maiores proporções: clorometano,
metanol e dicloroacetato de metila
Amostra 1 madeira e
concreto

Pequenas proporções: clorofórmio e
2-etoxietanol
Traços: acetona, etanol, tolueno e
hidrocarbonetos aromáticos C9H12
Maiores proporções: clorometano e
etoxietanol

Amostra 2 madeira

Amostra 3 - pedra
aglomerada com
material escuro
Amostra 4 - pedaço
de concreto
Amostra 5 concreto

Pequenas proporções: metanol
Traços: acetona, acetaldeído, etanol,
clorofórmio, tolueno e xileno, ácido acético
e hidrocarbonetos aromáticos C9H12
Maiores proporções: hidrocarbonetos
alifáticos na faixa de C8 a C12
Traços: metanol, etanol, isobutanol, tolueno,
2-etoxietanol, xilenos e hidrocarbonetos
aromáticos C9H12 e C10H14
Traços: acetaldeído, metanol, acetona,
etanol, tolueno e 2-etoxietanol
Traços: acetaldeído, etanol, acetona,
tolueno e 2-etoxietanol

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

Foi constatada a
presença de etanol,
tolueno e
hidrocarbonetos
aromáticos em alguns
materiais, o que podem
indicar a adição de
acelerante líquido. Foi
constatada, ainda, a
presença de outros
compostos
possivelmente derivados
do próprio materiais ou
da sua queima
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Tabela 14 - Caso de incêndio 11
Materiais
analisados
Amostra 1 - placa
de madeira
revestida de
laminado
Amostra 2 sarrafo de madeira
compensada

Resultados por CGEM-HS

Possível presença de
acelerante / conclusão

Análise dos compostos orgânicos voláteis:
Acetaldeído, acetona, metanol e etanol

Acetaldeído, acetona, metanol e etanol

Amostra 3 - papéis

Acetaldeído, furano, acetona,
dimetilfurano e traços de metanol,
dissulfeto de carbono, benzeno e tolueno

Amostra 4 - piso
“paviflex”
queimado –
corredor + papel

Hidrocarbonetos alifáticos na faixa de
carbono de C5 a C8, acetaldeído, acetona,
propanal, metanol, benzeno, 2-etilhexanol, e ainda, traços de tolueno,
etilbenzeno e xilenos

Neste trabalho foi
queimado no laboratório,
sem adição de
acelerante, o material
retirado do local sem
sofrer queima ou contato
com possíveis

Amostra 5 - piso
“paviflex”
queimado perto da
escada

Hidrocarbonetos alifáticos na faixa de
carbono de C6 a C8, acetaldeído, acetona,
benzeno, butanal e 2-etil-hexanol, e ainda,
traços de tolueno, etilbenzeno e xilenos

acelerantes. O resultado
obtido foi a presença de
alguns compostos
identificados nos

Amostra 6 - piso
“paviflex”
queimado entrada
Amostra 7 - piso
“paviflex” sem
queimar – retirado
da sala queimada

Hidrocarbonetos alifáticos C8H16,
acetaldeído, e ainda, traços de tolueno,
etilbenzeno e xilenos

materiais queimados no
incêndio, concluindo-se
que os compostos
encontrados nos

Acetona, 3-heptanona e 2-etil-hexanol

materiais e nas suas
proporções são
provenientes do próprio

Amostra 8 madeira – base
furadeira
Amostra 9 papelão
Amostra 10 - piso
“paviflex” sem
queimar – fora da
sala queimada

Acetaldeído, acetona, metanol e traços de
benzeno

material ou produtos da
reação de sua queima

Acetaldeído, acetona, metanol e
metilfurano
Hidrocarbonetos alifáticos na faixa de
carbono de C7 a C8 e traços de traços de
tolueno, etilbenzeno e xilenos
Continua...
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Tabela 14 - Caso de incêndio 11 (...continuação)
Materiais analisados

Resultados por CGEM-HS

Possível presença de
acelerante / conclusão
Nestes estudos, foram

Nova coleta:

queimados no laboratório

Amostra 1 -

folhas do livro da

embalagens de fios

enfermaria que se
Amostra 2 - livro da

localizava afastada dos

enfermaria
Amostra 3 - papelão

Pequena proporção de cetonas,

+ embalagem

aldeídos, furanos,hidrocarbonetos

Amostra 4 -

alifáticos C8H16, C9H18 e C12H24, e

embalagem plástica +

ainda, traços de etanol, tolueno,

papel

etilbenzeno e xilenos

locais afetados com a
queima e analisados os
resíduos desta queima.
Foi constatada que a
presença de cetonas,
aldeídos, furanos e

Amostra 5 -

hidrocarbonetos alifáticos

embalagem com

olefínicos detectados nos

catéter

materiais de 1 a 6 são

Amostra 6 - papelão

provenientes da sua

(que estava no chão)

própria queima, enquanto
que a presença de

Amostra 7 - líquido
“solução de

etanol, tolueno, xilenos e
Etanol, água, glicerina e cloroexidina

clorexidina”

hidrocarbonetos alifáticos
C9H12 são possivelmente
de acelerantes

Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

Tabela 15 - Caso de incêndio 12
Materiais analisados

Resultados por CGEM-HS

Amostra 1 - celular (parte
queimada)

Água deuterada e n-butanol, e
ainda, traços de xileno

Amostra 2 - carregador de
bateria de celular (parte
queimada)

Água deuterada e traços de
etanol, n-butanol e xileno

Amostra 3 - filme do circuito
queimado

Água deuterada, n-butanol e
canfeno

Possível presença de
acelerante / conclusão
Os compostos obtidos
nas “Amostras 1”, “2” e
“3” também foram
encontrados nos
materiais que sofreram
queima sem acelerante
(“Amostras 5“e “6”)
Continua...
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Tabela 15 - Caso de incêndio 12 (…continuação)
Materiais analisados
Resultados por CGEM-HS
Amostra 4 - filme do circuito
sem queimar

Água deuterada

Amostra 5 – teste-queima de
partes dos materiais 1, 2 e 4

Água deuterada e traços de nbutanol e xileno

Maiores proporções: etanol,
isopropilcarbonato,
dietilcarbonato e etilenoglicol
Amostra 6 - bateria queimada Menores proporções: metanol,
(curto circuito provocado no
metildioxolano, metoxidioxolano
laboratório)
e carbonato de etilglicol
Traços: acetaldeído,
butilacetileno, água deuterada e
n-butanol.
Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT

Tabela 16 - Caso de incêndio 13
Materiais
Resultados por CGEM-HS
analisados
Hidrocarbonetos alifáticos C9 a C11,
Amostra 1 etanol, tolueno, e ainda traços de
Branco do óleo
benzeno, xilenos, hidrocarbonetos
aromáticos C9H12 e C10H14
Amostra 2 - óleo
dentro do forno
Amostra 3 - óleo
do chão
Amostra 4 Branco da cinza
Amostra 5 - cinza
da gota da soleira
Amostra 6 superfície da
soleira A e B

Traços de metanol, benzeno, tolueno e
xilenos
Metanol e traços de etanol
Traços de benzeno, tolueno e xilenos
Traços de Metanol e etanol
Metanol e 1-metoxi-2-propanol

Hidrocarbonetos alifáticos C9 a C11 e
limoneno, e ainda, traços de benzeno,
tolueno, xilenos, etanol, metanol e 1metoxi-2-propanol
Amostra 8 - meio
Não detectado compostos orgânicos
da soleira A e B
voláteis
Fonte: a autora, com base em relatórios emitidos pelo IPT
Amostra 7 - fundo
da soleira A e B

Possível presença de
acelerante / conclusão

Os compostos obtidos
nas “Amostras 1”, “2” e
“3” também foram
encontrados nos
materiais que sofreram
queima sem acelerante
(“Amostras” “5“ e “6”)

Possível presença de
acelerante / conclusão

Os compostos
encontrados,
principalmenteno
materiais 1 e 7 se
assemelham com
composição de uma
gasolina sem os
hidrocarbonetos alifáticos
mais leves, fato
explicado com a perda
destes compostos devido
à queima.
Nos demais materiais os
compostos encontrados,
não foram conclusivos
quanto a presença de
acelerantes

44

3

PROCEDIMENTO DE ENSAIO
O método apresentado neste trabalho consiste no estudo do comportamento

da queima de alguns materiais comuns do cotidiano na presença ou não de
acelerantes líquidos de queima, podendo ser considerado uma ferramenta
fundamental na investigação da causa de um incêndio. A técnica empregada neste
estudo é a análise química por CGEM/HS dos compostos orgânicos voláteis
provenientes da queima desses materiais, obtidos por queima natural (material e
fonte de ignição) e por queima forçada (material, substância acelerante e fonte de
ignição).
O desenvolvimento deste estudo consiste, basicamente de três etapas e
apresentadas a seguir:
A primeira etapa compreendeu em identificar os compostos orgânicos
voláteis emanados de cada material estudado, informação importante para
conclusão da pesquisa, onde foram coletadas pequenas porções de cada material
em frasco de headspace e em seguida analisadas no CGEM, utilizando o injetor
automático de headspace com aquecimento dos materiais a 90 °C por 30 minutos.
Essa temperatura poderá ser alterada conforme o tipo de material analisado e
necessidade analítica.
A segunda etapa, consistiu em identificar os compostos orgânicos voláteis
emanados pelos materiais submetidos a queima, porém, sem adição de acelerantes.
Novas porções desses materiais foram depositadas em superfície concretada e
submetidos à queima por meio de um queimador (fonte de ignição). Os resíduos dos
materiais queimados foram transferidos para os frascos de headspace e analisados
por CGEM.
A terceira etapa compreendeu na queima de novas porções desses
materiais dopados com os acelerantes, sendo um tipo de material para cada
acelerante. Ao término desta etapa e após um período mínimo de 2 semanas, os
materiais foram coletados da mesma modo de coleta de amostras de um incêndio
real e os resíduos da queima foram analisados por CGEM. Estas etapas estão mais
detalhadas no item 4.
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3.1

Técnica analítica
A técnica mais indicada na investigação de resíduos de incêndio e utilizada

neste trabalho é a cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de
massas (CGEM) (Figura 4) com analisador de massas do tipo quadrupolo e fonte de
ionização por impacto de elétrons (EI) (Figura 5).
Figura 4 - Cromatógrafo em fase gasosa (a) acoplado ao espectrômetro de
massas (b) com injetor automático de headspace (c)

Fonte: IPT/CMQ/LAQ
Figura 5 - Representação esquemática de CGEM

Fonte: ARAÚJO (2013)

O estado físico da amostra para introdução no sistema cromatográfico pode
ser líquido ou vapor. Neste trabalho todas as análises foram introduzidas na forma
de vapor, após o aquecimento do material, pela técnica de headspace.
A técnica de headspace consiste em aquecer em uma estufa, a uma
temperatura e um tempo pré-determinados, uma pequena quantidade (que não
ultrapasse 50 % do frasco de HS) do material a ser analisado, condicionado em
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frasco de vidro hermeticamente fechado por meio de septos de teflon/silicone e
lacres metálicos. Ao aquecer o material no frasco, normalmente à temperaturas
acima ou próximas da temperatura de ebulição dos compostos passíveis de
investigação (Figura 6), ocorre o desprendimento dos compostos que preenchem o
espaço vazio desses frascos. Após o tempo de equilíbrio, este material na forma de
vapor é injetado no cromatógrafo, utilizando-se uma seringa específica para este fim.
Figura 6 - Representação de um frasco de HS com amostra (S) e vapores (G)

Fonte: SMI-LabHut (2013), adaptada

A cromatografia em fase gasosa é um método físico-químico de separação
dos compostos de uma mistura, realizada através da distribuição destes
componentes entre duas fases, que estão em contato íntimo, sendo que uma das
fases permanece estacionária (fase da coluna) enquanto a outra move-se através
dela (gás de arraste). Durante a passagem da fase móvel sobre a fase estacionária,
os componentes da mistura são distribuídos entre as duas fases, de tal forma que
cada um dos compostos é seletivamente retido ou não pela fase estacionária devido
à interações químicas e físicas com a mesma, resultando em migrações com
diferentes tempos de saídas para os diversos compostos.
Na saída do sistema cromatográfico, esses compostos são submetidos ao
bombardeio de feixes de elétrons de energia igual a 70 elétron-volts, fragmentando
ionicamente a molécula de cada composto, sequencialmente. O valor de 70 eV é
comum porque a probabilidade de ionização para a maioria dos compostos
orgânicos é maximizada próximo desse valor (ARAÚJO, 2013).
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O registro quantitativamente dos íons fragmentados é denominado espectro
de fragmentos iônicos, ou mais comumente chamado de espectros de massas
(Figura 7 a Figura 9).
O espectro de massas é um gráfico contendo as massas dos fragmentos
positivamente carregados nas suas concentrações relativas. O pico mais intenso,
que recebe o nome de pico base, tem arbitrariamente uma intensidade de 100 %. A
intensidade dos demais picos, incluindo o pico principal, aparecem como frações do
pico base. O pico do íon molecular ou pico principal pode também ser o pico base
(SILVERSTAIN,1979).
Atualmente a identificação dos espectros de massas está facilitada,
dispondo de softwares e bibliotecas com grande número de espectros de massas
para análise comparativa.
Figura 7 - Espectro de massas do tolueno (C7H8)
Inten.(x10,000)
91

1.0

92
0.5
39
40

27

0.0

30

45

40

51

63 65

57

50

60

74 77
70

83 86
80

90

m/z

Fonte: Biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
Figura 8 - Espectro de massas do n-octano (C8H18)
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Figura 9 - Espectro de massas do etanol (C2H6O)
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Fonte: Biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)

3.2

Compostos orgânicos voláteis
Existem milhões de compostos orgânicos, muitos com moléculas altamente

complexas, cujos nomes são um tanto quanto complicados. Eles podem ser
classificados como compostos orgânicos voláteis (COV), os semi-voláteis (COsV) e
os não voláteis (COnV). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define ainda os
compostos orgânicos muito voláteis (COmV ou em inglês, VVOC) que são de difícil
quantificação e encontrados quase que exclusivamente no estado gasoso.
Compostos orgânicos voláteis são substâncias, cuja composição torna possível
evaporar sob condições inferiores às condições normais de temperatura e pressão. A
volatilidade de um composto é geralmente maior, quanto menor for a temperatura de ponto
de ebulição. A volatilidade é por vezes, definida e classificada pelos seus pontos de ebulição
(ATKINS, 2001).

Na Tabela 17 são classificados os compostos orgânicos quanto à sua
volatilidade, relacionados pela faixa do ponto de ebulição.
Tabela 17- Classificação dos compostos orgânicos quanto à volatilidade
Descrição

Abreviatura

Intervalo Ponto
de ebulição(°C)

Exemplo

Compostos orgânicos
muito voláteis (gasoso)

VVOC
(COmV)

<0 a 50

Propano, butano, cloreto de metila

Compostos orgânicos
voláteis

VOC
(COV)

50 a 240

Formaldeído, D-limoneno, tolueno,
acetona, etanol, 2-propanol,
hexanal

Compostos orgânicos
semi-voláteis

SVOC
(COsV)

240 a 400

Pesticidas (DDT, clordano),
plastificantes ftalatos (ftalato de
octila), retardadores de fogo (PCB,
PBB)

Compostos orgânicos
não voláteis

NVOC
(COnV)

Acima de 400

Α-glucopiranosideo (sacarose),
ureia

Fonte: EPA (2013), adaptada
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Os hidrocarbonetos e álcoois são encontrados na maioria dos combustíveis
líquidos, enquanto cetonas e aldeídos estão presentes em alguns materiais ou
produzidos após a sua queima.

3.2.1

Hidrocarbonetos
Os compostos pertencentes a esta classe são constituídos exclusivamente

por carbono e hidrogênio.
Os hidrocarbonetos estão divididos em várias classes como os alcanos,
alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e os hidrocarbonetos
aromáticos. O Quadro 3 mostra a classificação dos hidrocarbonetos e suas
principais características.
Quadro 3- Classificação dos hidrocarbonetos
Hidrocarbonetos /
Exemplos
Alcanos de cadeia reta
(parafinas):
Metano;
Etano;
Propano;
Decano;
Dodecano.
Alcanos de cadeia
ramificada:
2,2,4-trimetilbutano;
2,2,4-trimetilpentano;
2,3-dimetilpentano;
2-metilbutano.
Alcanos de cadeia
cíclicas (cicloalcanos ou
hidrocarbonetos
naftênicos ou
cicloparafinas):
ciclopropano;
ciclopentano;
ciclo-hexano.

Especificidade/ fórmula geral

Características

Fórmula: CnH2n+2

Hidrocarbonetos saturados;
Possui ponto de fusão, ebulição e
entalpias de vaporização maiores
que seus isômeros ramificados.
São pouco reativos.

Fórmula: CnH2n+2

Possui radicais ligados a cadeia
principal,
assim
as
forças
intermoleculares são mais fracas
que seus isômeros com cadeia não
ramificadas.

Fórmula: CnH2n

Possuem anéis de átomos de
carbono
Os cicloalcanos que possuem em
sua cadeia de 3 a 5 carbonos, são
razoavelmente reativos; porém, os
que possuem acima de cinco
carbonos são mais estáveis.

Insolúveis em água.
Não possuem ligações
múltiplas, sendo assim
saturados com os átomos de
hidrogênio, o que caracteriza
sua alta estabilidade.

Nomenclatura:
n° de C + sufixo –ano.

Continua ...
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Quadro 3 – Classificação dos hidrocarbonetos(...continuação)
Hidrocarbonetos /
Especificidade/ fórmula geral
Exemplo
Fórmula: CnH2n

Alcenos ou olefínicos:
Eteno (etileno);
Propeno (propileno);
2-penteno;
1,3-butadieno;
Octadeceno.

São mais raros na natureza em
relação aos alcanos.
A maioria são sintetizados.
Os de origem natural são o
metano, produzido durante o
amadurecimento de frutas e
octadeceno presente no fígado de
peixe.

Características

Insolúveis em água.
Hidrocarbonetos insaturados,
ou seja, possuem ligações
duplas ou triplas do carbono.
Possui ponto de ebulição e
fusão mais baixos que os
alcanos.
Possui ligação C-C fraca,
tornando-os mais instáveis.

Nomenclatura:
n° de C + sufixo –eno.

Fórmula: CnH2n-2

Alcinos:
Etino (acetileno);
1-pentino.

São preparados em laboratório
porque não se encontram livres na
natureza.
O mais importante é o acetileno
utilizado
na
fabricação
de
polímeros.

Insolúveis em água.
Os alcinos são mais reativos
que os alcenos e os alcanos,
devido à presença da tripla
ligação que lhe confere
instabilidade.

Nomenclatura:
n° de C + sufixo –ino.

Fórmula: variável
Insolúvel em água.

Aromáticos (arenos):
Benzeno;
Tolueno;
Xileno (etil-benzeno);
Trimetilbenzeno;
Naftaleno

Possui anel benzênico, chamado
de grupo fenila.
Ligação estável, substituindo um
hidrogênio somente na presença
de catalisador, mantendo as
ligações do anel.

Tóxico.

Nomenclatura:
Radical (n° de C) + benzeno

Fonte: a autora baseado no livro ALLINGER(1978)

A nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos, fórmula geral, prefixo e
radicais usados, conforme estabelecido pela União Internacional de Química Pura e
Aplicada (IUPAC) podem ser vista no Quadro 4.
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Quadro 4- Nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos
Hidrocarbonetos alifáticos / sufixo
Número de
Nome do prefixo
carbonos
Alcanos (-ano)
Alceno (-eno)
Alcinos (-ino)
1

met-

metano

meteno

metino

2

et-

etano

eteno

etino

3

prop-

propano

propeno

propino

4

but-

butano

buteno

butino

5

pent-

pentano

penteno

pentino

6

hex-

hexano

hexeno

hexino

7

hept-

heptano

hepteno

heptino

8

oct-

octano

octeno

octino

9

non-

nonano

noneno

nonino

10

dec-

decano

deceno

decino

11

undec-

undecano

undeceno

undecino

12

dodec-

dodecano

dodeceno

dodecino

-ila

-enil

-inil

Radicais

Fonte: a autora baseado no livro ALLINGER(1978)

A maior parte dos combustíveis são obtidos a partir da destilação do
petróleo, onde, por aumento gradual da temperatura, se obtém diversas frações,
desde os gases ao asfalto. As frações com menor ponto de ebulição destilam
primeiro e são seguidas pelos materiais de alto ponto de ebulição, conforme
apresentado no Quadro 5.
Quadro 5 - Hidrocarbonetos constituintes do petróleo
Nome da fração
Hidrocarbonetos Faixa aproximada de ebulição (°C)
Gás natural

C1 a C4

Abaixo de 20

Éter de petróleo

C5 a C6

20 a 60

Ligroína (nafta leve)

C6 a C7

60 a 100

Gasolina

C6 a C12

50 a 200

Querosene

C12 a C18

175 a 275

Óleo combustível

C10 a C18

200 a 250

Lubrificantes

C17 a C22

280 a 400

Parafina

C23 a C34

Sólidos de baixo ponto de fusão

Asfalto

Acima de C35

Sólidos moles

Fonte: a autora baseado no livro ALLINGER (1978)
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3.2.2

Álcoois
Possui o grupo hidroxila (–OH) ligado covalentemente a um átomo de

carbono. As moléculas dos álcoois são polares. Os álcoois são nomeados
adicionando o sufixo “–ol” à raiz do hidrocarboneto precursor, como o metanol e
etanol.
O etanol é produzido em grande quantidade em todo o mundo pela
fermentação de carboidratos. Ele também é preparado pela hidratação de eteno.
Esse possui alta aplicação como combustível, como em bebidas alcoólicas, como
solvente na farmacologia e na preparação de muitas substâncias, como ácido
acético, éter, tintas, iodofórmio, perfumes, portanto não existe dificuldade para a sua
aquisição, bem como possuiu um custo reduzido, fato que não ocorre com o
metanol, que tem seu uso mais restrito, sendo seu principal uso é como matériaprima na obtenção do formol. Seu uso em bebidas é proibido, pois é altamente
tóxico, podendo provocar cegueira e mesmo a morte.

3.2.3

Cetonas e aldeídos
Os aldeídos e cetonas possuem o grupo carbonila (-C=O).
Em um aldeído, o grupo carbonila encontra-se no fim da cadeia carbônica

(R). Os grupos R podem ser tanto alifáticos (formaldeído: HCHO) como aromáticos
(benzaldeído: C6H5CHO). Os nomes dos aldeídos são obtidos substituindo-se a
terminação “–o” por “–al”, como metanal HCHO (formaldeído) e etanal para CH3CHO
(acetaldeído).
A queima de madeiras gera formaldeído e seu efeito destrutivo sobre as
bactérias é a razão da defumação de alimentos, ajudando a conservá-los.
Os aldeídos encontram-se naturalmente em óleos essenciais e
contribuem para os sabores e odores de plantas (ATKINS, 2001, p.885).
Nas cetonas, o grupo carbonila encontra-se entre duas cadeias carbônicas.
As cetonas recebem o sufixo “–ona”, como na propanona, CH3COCH3 (acetona). As
cetonas de C3 a C10 são líquidas, incolores e de cheiro agradável, forte e
característico. Devido à polaridade da carbonila, apresenta solubilidade em água,
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principalmente a propanona. Já as cetonas de massa molecular elevada são sólidas
e insolúveis em água.

3.3

Incêndio
Na queima o comburente é, na maioria da vezes, o próprio oxigênio contido

no ar atmosférico em teor aproximado de 21 % (Quadro 6). É o ativador do fogo,
sem ele não há fogo.
Quadro 6 - Quantidade de oxigênio na combustão
Quantidade de O2 no ar
Combustão
atmosférico
0a8%

Não ocorre

De 8 a 13 %

Lenta

De 13 a 21 %
Alta
Fonte: CAMILLO Jr, 2013, adpatado

Combustível são materiais, na maioria das vezes, carbonáceos que podem
ser queimados facilmente ao ar atmosférico (comburente). Os combustíveis são
classificados como sólidos, líquidos e gasosos, cujos mecanismos de ignição estão
ilustradas no Quadro 7.

Quadro 7 - Mecanismo de ignição dos combustíveis

Fonte: SEITO (2008) adaptado
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Fonte de ignição é qualquer meio que forneça calor suficiente para atingir
uma velocidade crítica de reação entre um combustível e o oxigênio, de modo que a
reação libere mais calor do que aquele que é perdido para o ambiente. A
temperatura em que ocorre esse fenômeno é conhecida como temperatura de
ignição e todo combustível ou material possui uma temperatura de ignição específica
(Tabela 18).
O cuidado em resfriar as paredes externas no local de um incêndio tem por
finalidade minimizar a possibilidade de ocorrer, por indução, um novo foco de
incêndio se atingida temperatura de ignição dos materiais presentes nesse local.
Tabela 18 - Principais pontos de ignição de substâncias
Temperatura
Temperatura
Substância
Substância
de ignição (°C)
de ignição (°C)
Acetileno
335
Enxofre
232
Etanol

371

Gasolina

257

Metanol

426

Querosene

254

Asfalto

485,5

Óleo de
amendoim

445

Benzina

232

Parafina

245

Fonte: CAMILLO (2013)

Quando provocamos a ignição de alcanos e ciclo-alcanos na presença
de oxigênio, produzem-se dióxido de carbono, água e calor
(ALLINGER, 1978, p.550).
Os alcanos são os compostos predominantes em uma gasolina e estão
presentes na maioria do solventes industriais, domésticos e combustíveis. Neste
trabalho, os alcanos estão presentes nas gasolinas, diesel e removedor.
“[...] a oxidação de alcanos é muito exotérmica, seja reação
completa, fornecendo CO2 e H2O, ou parcial, levando a outros
produtos intermediários de oxidação” (ALLINGER, 1978, p.550).
Sabendo-se que em uma combustão completa o material orgânico se
decompõe em CO2 e água, em uma investigação de incêndio procura-se coletar
material que sofreu a queima, mas que não esteja completamente carbonizado,
aumentando-se assim a possibilidade de se encontrar acelerante residual no
material.
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4

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE TRABALHO
As etapas do métodos de trabalho estão esquematizadas na Figura 10 e

detalhadas a seguir.
Figura 10- Fluxograma do método de estudo

Fonte: a autora e orientador
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4.1

Definição dos materiais
Os materiais que foram utilizados na realização deste estudo estão

relacionados no Quadro 8.
Quadro 8 - Lista e fotografia dos materiais

Material

Concreto
Madeira (pinus)
Madeira aglomerada
Madeira MDF

Papel sulfite
Papel jornal
Papelão
Cigarro

Fibras vegetais (algodão 100 %)
Fibras sintéticas (100 %
poliéster)
Fibras mistas
(50 %algodão + 50 % poliéster)

Fibra sintética (não tecido)
Fibra sintética (lã sintética)
Fibra sintética (carpete)

Fonte: a autora

Fotografia
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4.1.1

Preparação dos materiais em frasco de headspace, sem queima
Os materiais relacionados no Quadro 8 foram introduzidos, individualmente,

em frascos de headspace (HS) e após foram analisados por cromatografia em fase
gasosa acoplada à espectrometria de massas (CGEM), conforme ilustrados na
Figura 11.
Figura 11 - Materiais sem queima em frasco de HS

Fonte: a autora

4.2

Definição dos acelerantes
No estudo dos acelerantes são enfatizados os compostos orgânicos voláteis,

especificamente aqueles provenientes do petróleo e álcoois, por estarem mais
relacionados ao objetivo proposto.
Os acelerantes utilizados nos testes foram adquiridos em posto de gasolina
e supermercados comuns e estão apresentados, com suas respectivas fotografias,
no Quadro 9.
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Quadro 9 - Lista e fotografia dos acelerantes

Acelerante

Fotografia

Gasolina aditivada
Gasolina comum
Etanol
Diesel

Produto de limpeza
(removedor)
Vela de parafina

Fonte: a autora

4.2.1

Preparação dos acelerantes em frasco de headspace, sem queima
Uma pequena fração de cada um dos acelerantes do Quadro 9 foram

introduzidos em frascos de HS e analisados por CGEM/HS.
Nesse ensaio foi alterado o tempo de incubação do forno de HS para
15 minutos em função do estado físico no qual se encontrava o material, o que
facilita sua vaporização.

4.3

Definição da base de queima (concreto)
As bases de queima foram preparadas utilizando concreto moldado,

conforme as especificações da construção civil para uso residencial. Os materiais
utilizados no concreto foram cimento, areia e água.
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4.3.1

Preparação das bases de concreto
A proporção dos materiais usados na preparação da massa de concreto foi

de três partes de areia para uma parte de cimento e duas partes de água.
Potes de sorvetes e latas de refrigerantes foram utilizados na confecção das
bases, conforme mostra a Figura 12.
As bases de concreto foram desmoldadas após pelo menos duas semanas
da confecção para garantir uma secagem completa.
Uma pequena fração da base de concreto foi introduzido em frasco de HS e
analisado por CGEM/HS, tendo assim, branco do material utilizado como base.
Figura 12- Preparação das bases de concreto

Fonte: a autora

4.3.1.1 Queima dos materiais e acelerantes na base de concreto (padrão)
Uma porção de cada material, listados no Quadro 8, foi depositada na base
rebaixada do molde, em seguida submetida à queima com a auxílio de chama de um
palito de fósforo, definida como queima natural dos materiais. Os resíduos dos
materiais após a queima, juntamente com pedaços de concreto foram transferidos
para os frascos de headspace e analisados por CGEM/HS. Assim cada material
queimado gerou duas amostras para análise. Os pedaços de concreto foram
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quebrados utilizando talhadeira e martelo. A análise química por CGEM foi efetuada,
após no mínimo, duas semanas da queima, tempo estabelecido pelo orientador e
autora considerando um tempo mínimo para início dos ensaios após incêndio,
perícia policial investigativa.
Um pequena porção de cada um dos acelerantes relacionados no Quadro 9
foi depositada na base rebaixada no molde de concreto e ateado fogo com o auxílio
de chama de fósforo, conforme mostra na Figura 13. Foram retirados pedaços do
concreto de cada molde e transferidos, individualmente, para frascos de HS. Após
duas semanas, esses materiais foram analisados por CGEM/HS.
Figura 13 - Fotografia da queima de combustível na base de concreto

Fonte: a autora
combustível sendo absorvido pelo concreto

Os procedimentos acima foram acompanhados pela autora.
A etapa seguinte consistiu na queima dos materiais com os acelerantes
selecionados aleatoriamente por um técnico treinado, simulando assim, um incêndio
intencional. Esse método é conhecido como método de duplo-cego, pois nem o
orientador e nem a autora tinham conhecimento de quais materiais estavam sendo
queimados, como acontece no estudo de uma droga, onde se tem uma droga a ser
testada e um placebo que são administrados em voluntários, nesse caso tanto o
pesquisador quanto o voluntário não tem conhecimento do que está sendo usado
para o determinado voluntário, conforme está esquematizado na Figura 14.
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Figura 14 - Método duplo-cego: (a) estudo de droga; (b) simulação de incêndio
(a)

(b)

Fonte: a autora

O método de duplo-cego visa conferir credibilidade ao trabalho, onde os
materiais queimados em base de concreto por especialistas em incêndios, foram
codificados para posterior abertura dos códigos e confronto com os resultados das
análises químicas.

4.3.1.2

Queima dos acelerantes e materiais na base de concreto (estudo de
caso)
O método de duplo-cego foi utilizado para comprovar a assertividade da

análise química por CGEM/HS em estudo de casos de incêndio, onde os materiais
foram dopados com os acelerantes e submetidos à queima na base de concreto. Na
aplicação desse método tanto a mestranda como o seu orientador não tiveram
conhecimento de quais acelerantes foram utilizados. As bases de concreto com os
materiais queimados foram codificados pelo profissional em incêndio e foram
revelados após a qualificação desta dissertação e suas avaliações e conclusões
estão apresentadas nos itens posteriores.
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4.3.1.2.1 Codificação da base de concreto
As bases de concreto foram codificadas com giz de cera. Cada base gerou
dois materiais para análise química: o resíduo da queima e o concreto com o
material orgânico possivelmente migrado.
Para diferenciar o resíduo do concreto, nos códigos que aparecem a letra “c”
se refere à parte de concreto do material analisado.
4.3.1.2.1.1

Preparação dos materiais de estudo de caso em frasco de
headspace

Conforme a queima do materiais apresentados nos Quadro 8 e Quadro 9
foram realizadas 78 simulações de queima, utilizando treze materiais e seis
acelerantes, cada resíduo gerou dois materiais que foram introduzidos em frascos de
HS, totalizando 156 ensaios de simulação de incêndio, conforme mostra a Figura 15.
Além disso, foram preparados outras queimas, a critério do especialista em fogo,
misturando materiais totalizando 83 simulações e gerando 166 ensaios.
Os materiais, após duas semanas da queima foram analisados por
CGEM/HS.
Os corpos de provas no período entre a queima a preparação em frasco de
HS, foram cobertos com papel alumínio e parte armazenados prateleiras e partes em
caixas de papelão.
Figura 15– Representação da simulação de incêndio no materiais

Fonte: a autora
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4.4

Análise química dos materiais em estudo
Com o objetivo de conhecer os COV dos materiais e acelerantes, estes

foram analisados por CGEM/HS sem queima, queimados naturalmente nas bases de
concreto, e por fim, os materiais foram queimados na presença de acelerantes,
conforme esquematizado na Figura 16.
Figura 16 - Estudo do comportamento dos materiais

Fonte: a autora

Cada material analisado por CGEM/HS gera um cromatograma (exemplo
apresentado na Figura 18), ou seja, o registro de saída em tempos diferentes dos
compostos presentes nesse material. A representação destas saídas damos o nome
de “pico”. Ao estudar cada pico desses, quando temos um espectrômetro de massas
acoplado ao cromatógrafo, é possível identificar os compostos, comparando-se o
espectro de massas (Figura 19 a Figura 23) com os de referências, disponíveis em
bibliotecas específicas. A biblioteca utilizada neste estudo foi a Wiley Registry,
contendo aproximadamente 662 000 espectros de massas.
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Figura 17 - Exemplo de um cromatograma por CGEM-HS

Fonte: a autora com base na análise por CGEM-HS –Shimadzu
Figura 18 - Espectro de massas do ar
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Figura 19 - Espectro de massas do acetaldeído
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Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
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Figura 20 - Espectro de massas da acetona
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Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
Figura 21 - Espectro de massas do metanol
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Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
Figura 22 - Espectro de massas do etanol
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Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
Figura 23 - Espectro de massas da água
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Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
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O conhecimento dos principais combustíveis existentes no mercado e que
podem ser empregados como acelerantes em incêndios poderá facilitar a conclusão
de uma investigação, possibilitando informar os compostos orgânicos identificados
pela técnica de CGEM-HS.
Desta forma, foram analisados quimicamente os materiais e acelerantes
envolvidos nesta pesquisa e seus resultados estão apresentados a seguir.

4.4.1

Cromatograma dos materiais sem queima
Os cromatogramas, as tabelas com identificação dos compostos orgânicos

voláteis de cada material e as condições dos testes constam do Apêndice A e de
forma resumida na Tabela 19.
Tabela 19 - Identificação dos compostos orgânicos voláteis dos materiais
Materiais

Compostos identificados

concreto

acetona e água (acetona, possivelmente da contaminação do
ambiente)

madeira pinus

acetaldeído, octano, acetona, metanol, alfa-pineno, beta-pineno,
água, canfeno, hexanal, butilbenzeno, heptanal, alfa-felandreno,
cimol, octanal, nonanal, 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-ol,
junipene p-isopropilcicloexanol, l-pinocarveol, p-metoxi-betametilstireno, 4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol

madeira aglomerada

formaldeído, metanol, água, ácido acético

Madeira MDF

formaldeído, metanol, água, ácido acético

papel tipo “sulfite”
com impressão

formaldeído, 2-propenonitrila, água, nonanal, etilenoglicol, 2-(2etoxietoxi) etanol

papel jornal

acetona, metanol, água, diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol

papelão

acetaldeído, acetona, metanol, água, 2-butoxietanol, hexadecano,
trimetildodecano

cigarro;

acetaldeído, acetona, acatato de etila, metanol, isopentanal,
etanol, água

tecido 100 %
algodão

água, n-butilbenzeno sulfonamida

tecido 100 %
poliéster

tetracloroetileno, água

tecido 50 % algodão
e 50 % poliéster

Água

não tecido

Água

lã sintética

Água

carpete
acetaldeído, água
Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
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4.4.2

Cromatograma dos acelerantes sem queima
Os cromatogramas e tabelas com identificação dos compostos orgânicos

voláteis de cada acelerante estudado constam do Apêndice B e de forma resumida
na Tabela 20.
Tabela 20- Identificação dos compostos orgânicos voláteis dos acelerantes
Acelerantes

Gasolina aditivada
Gasolina comum

Compostos identificados
Hidrocarbonetos alifáticos lineares, ramificados, cíclicos e olefínicos,
de C5 a C12, predominando os da faixa de carbono de C5, C6 e C7;
etanol; benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilenos, hidrocarbonetos
aromáticos (C9 a C11); indeno; metilindeno; naftaleno e metilnaftaleno

Etanol

Etanol, água, traços de n-propanol

Óleo diesel

Hidrocarbonetos alifáticos lineares + ramificados + cíclicos +
olefínicos (poucos) na faixa de carbono de C6 a C13; tolueno,
etilbenzeno, xilenos, hidrocarbonetos aromáticos (C9 a C11); tetrahidronaftaleno e metiltetra-hidronaftalen

Produto de limpeza
(removedor)

Hidrocarbonetos alifáticos lineares + ramificados + cíclicos +olefínicos
na faixa de carbono de C7 a C11; tolueno, etilbenzeno, xilenos,
hidrocarbonetos aromáticos (C9 a C10) e tetra-hidronaftaleno

Vela de parafina

Traços de acetato de etila e de butila, umidade

Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)

Como é observado na análise qualitativa apresentada na Tabela 20, as
gasolinas apresentam etanol na sua composição. A adição de etanol nas gasolinas é
um procedimento comum em vários países, contudo em teores variados. No Estado
de São Paulo o teor de etanol estabelecido pela ANP para esses combustíveis era
de 25 %, quando foram aquiridos (abril de 2014) para realização dos testes.
4.4.3

Cromatograma dos acelerantes e materiais na base de concreto
(padrão)
Nesta etapa foram analisados por CGEM-HS tanto o resíduo dos materiais

queimados quanto pedaços de concretos de onde ocorreu a queima.

4.4.3.1 Cromatogramas dos materiais queimados na base de concreto
Os cromatogramas e tabelas com identificação dos compostos orgânicos
voláteis de cada material estudado constam do Apêndice C e de forma resumida na
Tabela 21.
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Tabela 21- Identificação dos compostos orgânicos voláteis emanados dos materiais
queimados na base de concreto
Composto
Material
Resíduo do material
concreto

-

Base de concreto
Água

madeira pinus

hidrocarboneto alifático C6H14,
acetona, metanol, beta-pineno,
água, alfa-felandreno

acetaldeído, acetona, metanol,
beta-pineno, água

madeira aglomerada

formaldeído, acetona, metanol,
água

formaldeído, acetaldeído,
acetona, metanol, água
formaldeído (traços), acetaldeído

Madeira MDF

formaldeído, metanol, água

papel tipo “sulfite”
com impressão

água

acetaldeído, acetona, água

papel jornal

água

acetaldeído, metanol, água

papelão

água, tridecano

acetaldeído, acetona, metanol,
água

cigarro

amônia, acetaldeído, acetona,
metanol, água, d-limoneno,
o-cimol, nicotina,
pentadeciloxirano

amônia, acetaldeído, acetona
metanol, água

metanol, água

tecido 100 % algodão água

acetona, água

tecido 100 %
poliéster

acetaldeído, acetona, metanol,
água

acetaldeído, acetona, água

tecido 50 % algodão
e 50 % poliéster

água

acetona, água

não tecido

acetaldeído, acetona, água

acetaldeído, acetona, água

lã sintética

água

água e acetaldeído

carpete

água

acetaldeído, acetona, dimetilhepteno, água, estireno

Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)

4.4.3.2 Cromatograma dos acelerantes queimados na base de concreto
Os cromatogramas e tabelas com identificação dos compostos orgânicos
voláteis de cada acelerante queimado na base de concreto, constam do Apêndice D
e de forma resumida na Tabela 22.
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Tabela 22- Identificação dos compostos orgânicos voláteis emanados dos acelerantes
queimados na base de concreto
Acelerantes

Compostos identificados

Gasolina comum

Hexano, acetona, etanol, água, hidrocarbonetos alifáticos lineares, ramificados
de C12 a C17, di-hidro-cilopentadieno, hidrocarbonetos aromáticos (C9); p-cimol;
dimetilestireno; naftaleno e metilnaftaleno; etilnaftaleno e dimetilnaftaleno

Etanol

Hexano, acetona, metanol, etanol, água, traços de 2-etilexanol

Óleo diesel

Hexano, acetaldeído, metanol, hidrocarbonetos alifáticos lineares +
ramificados na faixa de carbono de C11 a C16; tolueno, etilbenzeno,
xilenos, hidrocarbonetos aromáticos (C9 a C11); p-cimol; m-cimol; tetrahidronaftaleno e metiltetra-hidronaftaleno e dimetiltetra-hidronaftaleno

Produto de limpeza
(removedor)

Hexano; hidrocarbonetos alifáticos lineares + ramificados + cíclicos +olefínicos
na faixa de carbono de C7 a C11, predominando decano, metildecano e
undecano; tolueno, etilbenzeno, xilenos, hidrocarbonetos aromáticos (C9 a C10)

Vela de parafina

Hexano; acetaldeído; água e tolueno

Gasolina aditivada

Fonte: a autora com base na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)

Com o perfil cromatográfico de cada acelerante com os tempos de saída de
cada composto é um modo rápido de visualizar que tipo de acelerante que se trata.
Ao adicionar, nesse perfil, íons específicos de cada classe de substância, aumentase a probabilidade de acerto quanto a identificação dos compostos ou até a
substância. Por exemplo para o álcoois, o íon 31; para os hidrocarbonetos alifáticos
lineares, o íon 43 e 55 e para os hidrocarbonetos aromáticos: 78, 91 e 105.
Desta forma, foram criadas máscaras com os monitoramentos dos íons
específicos e os tempos de saída dos compostos de cada classe dos acelerantes.
conforme estão apresentados no Apêndice E.

4.4.4

Cromatograma dos materiais na base de concreto queimados na
presença de acelerantes (duplo cego)
Os cromatogramas e tabelas com identificação dos compostos orgânicos

voláteis dos concretos e dos materiais queimados com acelerantes, simulando
incêndio, conforme no item 4.3.1.2.1.1 constam do Apêndice F.
Os resultados da identificação, a resposta do duplo cego quanto aos
acelerantes utilizados na queima, bem como a assertividade do teste estão
apresentados no próximo item.
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5

RESULTADOS
A Tabela 23Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta o resumo

dos resultados referentes a simulação de incêndio, com os respectivos códigos de
identificação, e ainda, coluna com os resultados do duplo cego e sua assertividade
em porcentagem (%).
Na avaliação dos cromatogramas da base do concreto e do material
queimado na sua base não foi constatada diferenças quanto a identificação do tipo
de acelerante, desta forma na Tabela 23 o resultado “Acelerante identificado”
representa os dois materiais, base de concreto e material queimado.
Tabela 23 - Resultados da identificação dos compostos orgânicos voláteis emanados da
queima dos materiais codificados - resíduo e concreto
Preparação

Código

Acelerante identificado

Acelerante aplicado
(duplo cego)

Assertividade
(%)

1

AJ

Removedor

Removedor + Vela de
parafina

100

2

AD

Etanol

Etanol

100

3

AA

Gasolina

Gasolina

100

4

AH

Removedor

Removedor

100

5

AI

Diesel

Diesel

100

6

AF

Etanol

Etanol

100

7

AG

Etanol

Etanol

100

8

AL

Etanol

Etanol

100

9

AE

Removedor

Removedor

100

10

AK

Removedor

Removedor

100

11

AC

Etanol

Etanol

100

12

AB

Gasolina

Gasolina

100

13

B VIII

Vela de parafina

Vela

100

14

B XI

Gasolina

Gasolina

100

15

BX

Etanol

Etanol

100

16

B III

Removedor

Removedor

100

17

BI

Diesel

Diesel

100

18

B II

Gasolina

Gasolina

100

19

B VI

Gasolina

Removedor

98,8 (82/83)
Continua…

71

Tabela 23 - Resultados da identificação dos compostos orgânicos voláteis emanados da
queima dos materiais codificados - resíduo e concreto(…continuação)
Preparação

Código

Acelerante identificado

Acelerante aplicado
(duplo cego)

Assertividade
(%)

20

BV

Removedor

Gasolina

97,6 (81/83)

21

B XII

Removedor

Gasolina

96,4 (80/83)

22

B VII

Vela de parafina

Vela de parafina

96,4

23

B IV

Diesel

Diesel

96,4

24

B IX

Vela de parafina

Vela de parafina

96,4

25

306

Gasolina

Gasolina

96,4

26

5A1

Gasolina

Gasolina

96,4

27

302

Gasolina

Gasolina

96,4

28

307

Diesel

Diesel

96,4

29

5A2

Etanol

Vela de parafina

96,4

30

303

Diesel

Diesel

31

308

Removedor

Removedor

96,4
96,4

32

5A3

Etanol

Etanol

96,4

33

304

Removedor

Removedor

96,4

34

309

Vela de parafina
(contaminação com
vapores de gasolina e óleo
diesel

Vela de parafina

35

5A4

Gasolina

Gasolina

96,4

36

305

Gasolina

Etanol

96,4

37

310

Gasolina

Gasolina

96,4

38

301

Etanol (contaminação
com vapores de
gasolina)

Etanol

39

473

Removedor

Removedor

96,4

40

472

Diesel

Diesel

96,4

41

311

Gasolina

Gasolina

96,4

42

474

Vela de parafina com
gasolina ou diesel

Vela de parafina

43

6B3

Diesel

Diesel

96,4

44

7C2

Removedor

Removedor

96,4

45

5A5

Gasolina

Gasolina

96,4

46

5A9

Etanol e gasolina

Etanol

96,4

47

7C3

Vela de parafina e
gasolina

Vela de parafina

48

5A7

Diesel

Diesel

96,4

49

7C1

Diesel

Diesel

96,4

96,4

96,4

96,4

96,4

Continua…
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Tabela 23 - Resultados da identificação dos compostos orgânicos voláteis emanados da
queima dos materiais codificados - resíduo e concreto (…continuação)
Preparação

Código

Acelerante identificado

Acelerante aplicado
(duplo cego)

Assertividade
(%)

50

6B5

Gasolina

Gasolina

51

5A6

Diesel

Diesel

96,4
96,4

52

6B4

Removedor

Removedor

96,4

53

5A8

Etanol

Vela de parafina

96,4

54

6B2

Gasolina aditivada

Gasolina aditivada

96,4

55

78AB

Removedor (contaminado
com vapores de gasolina)

Removedor

56

92B

Gasolina

Gasolina

96,4

57

77AB

Gasolina

Etanol

96,4

58

94A

Gasolina

Gasolina

96,4

59

7C5

Removedor

Removedor

96,4

60

77AD

Gasolina

Gasolina

96,4

61

94B

Gasolina

Vela de parafina

96,4

62

6B9

Gasolina

Gasolina

96,4

63

92A

Etanol com gasolina

Etanol com gasolina

96,4

64

6B8

Gasolina

Gasolina

96,4

65

78AA

Diesel

Diesel

96,4

66

7C6

Queima sem acelerante

Vela de parafina

96,4

67

6B7

Etanol

Etanol

96,4

68

6B1

Gasolina

Gasolina

96,4

69

6B6

Gasolina

Gasolina

96,4

70

78AC

Gasolina

Vela de parafina

96,4

71

95B

Removedor

Removedor

96,4

72

7C4

Diesel

Diesel

96,4

73

77AC

Gasolina

Gasolina

96,4

74

95A

Diesel

Diesel

96,4

75

81B

Gasolina

Gasolina

96,4

76

82A

Gasolina

Gasolina

96,4

77

95C

Vela de parafina

Vela de parafina

96,4

78

82B

Diesel

Diesel

96,4

79

83B

Vela de parafina

Vela de parafina

96,4

80

93A

Gasolina

Gasolina

96,4

81

83A

Removedor

Removedor

96,4

82

81A

Etanol

Etanol

96,4

96,4

96,4
83
93B
Etanol
Etanol
Fonte: a autora baseada na biblioteca Wiley Registry of Mass Spectral Data (2010)
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No Erro! Fonte de referência não encontrada. foram classificados os erros
e as contaminações quanto ao tipo de material queimado e acelerante utilizado.
Quadro 10 - Classificação dos erros conforme tipo de material e de acelerante
Descrição
Código
Madeira pinus
Madeira aglomerada

305

Madeira MDF
Papel - sulfite

5A2

Materiais

Papel - jornal
Papelão

BXII, 5A8

Cigarro
Fibras vegetais – algodão 100 %
Fibras sintéticas 100 % poliéster

7C6

50% algodão + 50 % poliéster

77AB, 78AC

Acelerant es

Fibra sintética - bidim
Fibra sintética - carpete

BV, BVI, 94B

Fibra sintética - lã sintética
Total de erros

3 erros e 7 contaminações

Etanol

305, 77AB

Gasolina comum

BV

Gasolina aditivada

BXII

Óleo diesel
Removedor

BVI

Vela de parafina

5A2, 5A8, 7C6, 78AC, 94B

Total de erros
Fonte: a autora

3 erros e 7 contaminações

Notas: 1) materiais em letra vermelha: considerados erros na identificação do
acelerante;
2) materiais em letra azul: retirado do cálculo da assertividade e do cálculo
estatístico por apresentar a identificação correta do acelerante, porém esse
pertence a contaminação cruzada e não o que foi adicionado.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS
São destacadas, a seguir, as avaliações dos principais pontos apresentados

neste trabalho que levaram aos resultados, desde a produção dos corpos de provas
até o resultado final com a abertura do duplo cego, com suas considerações e
desvio dos resultados determinados com bases estatísticas.

6.1

Quanto ao procedimento de produção dos corpos de prova
A escolha dos materiais utilizados na produção dos corpos de provas foi

baseada em históricos de casos de incêndio. Quanto aos materiais coletados e
acelerantes mais utilizados, as análises químicas e a forma de avaliação e
conclusão quanto à presença de acelerantes, confirmando ser ou não criminoso.
A seguir são apresentados as observações do estudos na base de concreto,
materiais utilizados na queima, acelerantes e queima destes.

6.1.1

Base de concreto
O concreto no seu estado natural, ou seja sem uso e contato de substâncias

que possa contaminá-lo, não apresenta compostos orgânicos voláteis capazes de
interferir na análise de resíduos de incêndios. Porém, ao estudar um concreto em
casos reais de incêndio, deve-se sempre que possível, coletar uma amostra de
concreto de um local que não teve contato com incêndio e possivelmente com o
acelerante, porque ele é capaz de absorver substâncias utilizadas no ambiente em
que se encontra como, produtos de limpeza, tintas, colas, perfumes dentre outras
substâncias.
O

concreto

manteve

sua

característica

de

inocuidade

e

ótimas

características de absorção e preservação de COV, principalmente quando o
material queimado sobre ele apresenta baixa capacidade de reter acelerantes, como
no caso dos tecidos, da lã sintética e dos papéis.
O concreto demonstrou também grande capacidade de absorção dos
líquidos derivados da queima de materiais sintéticos, como as madeiras aglomerada
e MDF, lã sintética e carpete.

75

6.1.2

Materiais de queima
Os materiais utilizados como base para simular a queima apresentaram

naturalmente a presença de COV, o que indica a importância, sempre que possível,
de coletar amostras que não tiveram contato com incêndio.
A avaliação dos resultados da queima dos materiais antes e após a queima
sem acelerantes está apresentada no Apêndice G, onde são explicados os possíveis
motivos da formação ou perda de determinado compostos após a sua queima.
De forma geral, os compostos originalmente presentes em alguns materiais
foram eliminados após a sua queima , a exemplo da madeira pinus. Enquanto que,
em outros materiais, novos compostos foram formados derivados do produto da sua
queima, como por exemplo, o carpete. Enfim, a formação de estireno a partir do
carpete queimado sem acelerante reforça a afirmação de que alguns materiais,
quando queimados formam, naturalmente, compostos orgânicos voláteis. Estes
quando da investigação de incêndios poderão ser confundidos com compostos
presentes nos acelerantes.
O estudo da alteração dos compostos orgânicos voláteis dos materiais
submetidos à queima com e sem acelerantes ajudará esclarecer esta questão e
possivelmente firmar a metodologia analítica aqui apresentada e utilizada como uma
ferramenta válida para a investigação das causas de um incêndio.

6.1.3

Acelerantes
Os acelerantes não submetidos a queima e analisados por CGEM/HS

apresentaram composição química de acordo com as expectativas e muito próximas
daquelas mencionadas em literaturas.
A avaliação dos acelerantes queimados na base de concreto mostrou, de
modo geral, que os compostos mais leves, ou seja, menor ponto de ebulição, foram
perdidos devido ao aquecimento, enquanto outros mais pesados, maior ponto de
ebulição, ficaram mais acentuados devido a perda dos mais leves e preponderantes.
A avaliação mais detalhada da comparação dos acelerantes antes e após
queima está apresentada no Apêndice H.
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6.1.4

Queima
Tanto a queima dos acelerantes quanto a dos materiais possuem

comportamentos específicos. Os acelerantes se diferenciam pela velocidade de
queima, formação de resíduos e de manchas formadas após a queima. Os materiais
se diferenciam pelas suas características físicas, formação ou não de resíduos e
degradação em outras substâncias com a queima.
O óleo diesel e o removedor não inflamam, conforme mostra a Figura 24
abaixo, onde o palito de fósforo se apaga ao entrar em contato com os produtos.
Figura 24 - Bases com óleo diesel (5) e removedor (6) combustão difícil

Fonte: a autora

Por outro lado, esses acelerantes que não possuem alta flamabilidade, ao
serem queimados com materiais combustíveis, ocorrem a combustão completa. Nas
Figura 25 e Figura 26 são apresentados alguns exemplos da queima utilizando o
removedor óleo diesel.
Figura 25 - Materiais queimados com removedor

Fonte: Ivan Faccinetto Bottger
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Figura 26 - Materiais queimados com óleo diesel

Fonte: Ivan Faccinetto Bottger

Foi observado na queima das bases de concreto que alguns acelerantes,
como por exemplo a gasolina, o óleo diesel e o removedor, ao queimarem provocam
escurecimento do material. Enquanto outros acelerantes não deixam manchas
visuais como o etanol. A Figura 27 mostra bases de concreto queimados com etanol
e gasolina.
Figura 27 - Após queima com etanol (2) e com gasolina (3)

Fonte: Ivan Faccinetto Bottger

Os materiais queimados sem acelerantes já deixam características próprias,
alguns queimam facilmente, outros não; alguns, devido a quantidade de carbono
presentes, provocando manchas escuras, como é o caso de madeiras, outros não
apresentam manchas ou resíduos, como acontece com a lã sintética. Na Figura 28
está apresentada o comportamento de queima sem acelerante de alguns materiais
no molde de concreto.
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Figura 28 - Materiais queimados sem acelerantes

Fonte: Ivan Faccinetto Bottger

Ao queimar os materiais com acelerantes suas características físicas são
alteradas. Na Figura 29 é apresentada a queima de três porções de um mesmo
material, no caso madeira pinus, porém utilizando acelerantes diferentes para cada
molde, etanol, gasolina e diesel, respectivamente.
Figura 29– Materiais queimados com acelerantes

Fonte: Ivan Faccinetto Bottger

Os cromatogramas apresentados no Apêndice F (simulação) trazem no
quadro de identificação/conclusão, comentários a respeito da absorção do concreto
e dos materiais estudados.

6.2

Quanto a técnica analítica de GCMS com headspace
Das técnicas analíticas citadas neste trabalho, a de CGEM é a mais indicada

para análises de acelerantes líquidos e orgânicos.
O método de preparação de análise por HS direto, método utilizado neste
trabalho, apresenta as vantagens necessárias para caracterização química em uma
investigação química de incêndio, conforme apresentada no Quadro 2– Vantagens e
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desvantagens dos métodos de preparação de amostras para análise química do
item 2.1 da Revisão bibliográfica. Quanto as desvantagens mencionadas neste
quadro “falta de sensibilidade e discriminação para composto de baixa volatilidade”
com a modernização dos novos equipamentos tornaram os equipamentos mais
sensíveis e com o surgimento de novas colunas cromatográficas capilares obtém
melhores separações e resoluções dos picos, não ocorrendo a discriminação dos
compostos de baixa volatilidade.
Nas análises dos materiais que foram submetidos à simulação de incêndio,
foi possível identificar os COV e em alguns casos a conclusão sobre o tipo de
acelerante usado foi facilitada, como no caso do etanol. Entretanto, para a gasolina,
óleo diesel e removedor foi necessário utilizar o recurso de monitoramento de íons
específicos,

comparando-se

o

perfil

característico

para

cada

acelerante,

apresentados no Apêndice E.

6.3

Quanto ao método duplo cego
O método de duplo cego foi importante para obtenção de resultados sem

interferência pessoal da autora e orientador, impossibilitando a convergência de
resultados na direção de expectativas pessoais em função do experimento realizado,
conferindo assim, um caráter mais científico.

6.4

Quanto a qualidade dos dados obtidos
O estudo quanto a qualidade dos dados obtidos iniciou com a abertura dos

resultados dos duplo cegos e assim, calculado o porcentual de acertos em relação
ao número total dos materiais simulados. Em seguida, foi possível classificar os
erros de identificação do acelerante, conforme o tipo de material e de acelerante.
Esses

erros

foram

avaliados

individualmente

com

suas

possíveis

justificativas e por final, possibilitou uma avaliação estatística segundo definições de
Lapponi e Silva resultando numa proporção de acertos qualitativos.

80

6.4.1

Avaliação dos erros
Dos materiais estudados, o carpete apresentou maior incidências de erros e

o mais relevante quanto a interferência na avaliação da presença de acelerantes.
Quanto aos acelerantes, o que predominou em números de erro foi a vela de
parafina. Devido a baixa volatilidade dos compostos da parafina, dificultou-se sua
identificação nos resíduos de incêndio pela técnica de headspace. E por outro lado,
foi observado que o concreto absorveu os compostos voláteis das outros corpos de
provas armazenados próximos, mais evidente nos corpos de provas queimados com
vela de parafina por não apresentar compostos menos voláteis.
Todos

os

materiais

que

apresentaram

erros

foram

avaliados

minuciosamente e suas observações estão apresentadas a seguir.

Material 305
(Acelerante identificado: gasolina – utilizado na simulação: etanol)
Nas figuras da série 41 do Apêndice F mostram a presença de etanol,
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, induzindo a presença de gasolina. Desta
forma, foi identificado corretamente, porém a sua presença foi proveniente de
contaminação com vapores gasolina de outros corpos de provas.

Material 77AB
(Acelerante identificado: gasolina – utilizado na simulação: etanol)
Nas figuras da série 66 do Apêndice E mostram a presença de
hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e etanol, induzindo a presença de gasolina.
Desta forma, foi identificado corretamente, porém a sua presença foi proveniente de
contaminação com vapores gasolina de outros corpos de provas.
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Material BV
(Acelerante identificado: removedor - utilizado na simulação: gasolina)
Nas figuras da série 22 do Apêndice F mostram a presença de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, comuns no removedor, porém a presença
de etanol e xilenos, supõe contaminação com gasolina, conforme mencionado na
Tabela 33 deste apêndice: “A presença de naftaleno, traços de tolueno e xilenos
induz que há presença de gasolina ou do produto de reação do material queimado
com o removedor, conforme mostra o monitoramento de íons específicos abaixo.”
Indicando assim, que o corpo de prova foi possivelmente contaminado com vapores
de removedor. Como a presença de naftaleno, tolueno e xileno está em nível de
traços e esta observação não foi apontada na decisão do acelerante, assim esse
material foi considerado como um erro de identificação.

Material BXII
(Acelerante identificado: removedor - utilizado na simulação: gasolina)
Nas figuras da série 23 do Apêndice F mostram a presença de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, comuns no removedor, porém a presença
de etanol e xilenos, supõe contaminação com gasolina, conforme mencionado na
Tabela 34 deste apêndice: “Devido a presença de etanol, tolueno, xilenos e
naftaleno indica a presença de gasolina, conforme mostra o monitoramento de íons
especifico abaixo”. Indicando assim, que o corpo de prova foi possivelmente
contaminado com vapores de removedor. Como a presença de naftaleno, tolueno e
xileno está em nível de traços e esta observação não foi apontada na decisão do
acelerante, assim esse material foi considerado como um erro de identificação.

Material BVI
(Acelerante identificado: gasolina - utilizado na simulação: removedor)
Nas figuras da série 21 do Apêndice F mostram a presença de
hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e etanol, induzindo a presença de gasolina,
porém os outros hidrocarbonetos são comuns ao removedor. Desta forma, o corpo
de prova foi possivelmente contaminado com vapores de gasolina. Como a presença
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de naftaleno, tolueno e xileno está em nível de traços, e esta observação não foi
apontada na decisão do acelerante, assim esse material foi considerado como um
erro de identificação.

Material 5A2
(Acelerante identificado: etanol - utilizado na simulação: vela de parafina)
Nas figuras da série 33 do Apêndice F mostram a presença de etanol, de
traços de outras substâncias, como possíveis contaminantes e não constatada a
presença dos hidrocarbonetos alifáticos da vela de parafina, conforme mencionado
na Tabela 42: “Percebe-se a presença de hidrocarbonetos alifáticos leves, tolueno,
xilenos e outros hidrocarbonetos aromáticos, podendo ser contaminação com
gasolina ou do material queimado”. Desta forma, foi identificado corretamente que há
etanol em maior proporção e prevê uma possível contaminação com outros
compostos.

Material 5A8
(Acelerante identificado: etanol - utilizado na simulação: vela de parafina)
Nas figuras da série 61 do Apêndice F mostram a presença de etanol, de
traços de outras substâncias, como possíveis contaminantes e não constatada a
presença dos hidrocarbonetos alifáticos da vela de parafina, conforme mencionado
na Tabela 66: “Constatada a presença de acetona,

tolueno, xilenos e

hidrocarbonetos aromáticos C9H12”. Desta forma, foi identificado corretamente que
há etanol em maior proporção e prevê uma possível contaminação com outros
compostos.

Material 7C6
(Acelerante identificado: etanol - utilizado na simulação: vela de parafina)
Nas figuras do Apêndice F da série 76, mostram a ausência dos
hidrocarbonetos da vela de parafina e neste caso, não houve contaminação no
armazenamento dos corpos de prova, conforme afirmado na Tabela 79 deste
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apêndice: “Constatada somente presença de compostos provenientes da queima do
material como acetona e acetaldeído”. Desta forma, a identificação foi correta.

Material 78AC, 94B
(Acelerante identificado: gasolina - utilizado na simulação: vela de parafina)
Nas figuras da série 81 do Apêndice F mostram a presença de etanol,
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos que se assemelha a de uma gasolina,
induzindo a presença de gasolina. Desta forma, foi identificado corretamente, porém
a sua presença foi proveniente de contaminação com vapores gasolina de outros
corpos de provas.
Com a avaliação dos erros, foi observado que os ocorridos na vela de
parafina: 5A2, 5A8, 78AC, 94B, 7C6 e no etanol: 305 e 77AB se deu por conta de
uma contaminação cruzada no armazenamento dos corpos de provas. De qualquer
forma, a identificação foi correta quanto a presença desses acelerantes, sendo
esses materiais excluídos do cálculo de assertividade e nas avaliações estatísticas
dos considerados erros.
Os três materiais BV, BXII e BVI; apesar de ter uma avaliação correta quanto
as compostos identificados, os detalhes não foram considerados na decisão final do
tipo de acelerante usado na queima; assim esses foram considerados erros e
entraram no cálculo de assertividade e na avaliação estatística.
Considerando que houve uma contaminação no armazenamento dos corpos
de provas; a qual interferiu na decisão do tipo de acelerante usado na queima; e que
a identificação dos compostos pela técnica analítica apresentada, podemos afirmar
que o acerto foi de 100 %. Ao considerar os três casos, não interpretado
corretamente a assertividade é de 96,4 %.

6.4.2

Avaliação estatística
Tendo em conta os erros de identificação dos materiais que causaram a

ignição (3 casos), os dados foram avaliados estatisticamente utilizando conceitos de
amostragem probabilística e calculados com uso do recurso de estatística do Excel.
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Segundo Lapponi (2005) os resultados são classificados em qualitativos com
dados nominais, ou seja, cada item ensaiado permite apenas as observações não
numéricas e não tem ordenamento nem hierarquia.
Para os dados dicotômicos (resposta certa ou resposta errada), segundo
Silva (2001), pode-se estimar a proporção (p) e o seu desvio conforme a Equação 1.
x100

(1)

Conforme demonstrado na Equação 1 foi atribuído para o evento de
interesse (resposta certa) o valor 1 e 0 para o evento “resposta errada”. O valor da
proporção de acerto foi considerado como uma média ( ̅ ).
Tabela 24 - Procedimento para cálculo do desvio da proporção
Resultado do
(xi- ̅ )2*fi = d2
ensaio
xi
fi
xi*fi
Resposta certa

1

73

73

Resposta errada

0

3

0

Total

76

0,1137
2,7678
2,8816

d

d (%)

0,3
1,7
2,0

2,63

Fonte: Cyntia Matteucci

O resultado completo é proporção de acerto = (96 ± 3) %
A alta taxa de assertividade, indica que o método utilizado para identificação
de causa de incêndio. A contaminação cruzada no armazenamento dos materiais foi
importante para mostrar a importância na etapa de armazenamento e conservação
dos materiais coletados em campo. Manter os materiais protegidos com papel
alumínio e separados um do outro é uma ação simples e eficiente para evitar esse
tipo de contaminação.
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7

CONCLUSÃO
O estudo do comportamento químico; ou seja, alterações na composição

química dos compostos orgânicos voláteis; dos materiais e acelerantes antes e após
a queima resultou em considerações que possivelmente serão úteis em consultas
futuras na avaliação de casos de incêndio, como por exemplo o carpete, que ao
queimar gera, entre outros compostos, o estireno, o qual, poderá ser confundido com
compostos provenientes de acelerantes.
A contaminação cruzada ocorrida durante o armazenamento dos corpos de
provas antes da preparação dos frascos de headspace; perceptíveis principalmente
nas amostras que foram queimadas com etanol e vela de parafina, por possuírem
menos compostos voláteis na sua composição; foi uma ocorrência bastante
relevante, pois, demonstrou a eficiência da técnica analítica e a importância do
armazenamento correto dos materiais coletados em campo.
O método analítico e a técnica de preparação da amostra mostraram-se
eficientes para todos os acelerantes líquidos. No caso da vela de parafina, único
acelerante sólido estudado, recomendo o uso da técnica de extração por solvente
como forma de preparo da amostra, seguida da análise por CGEM.
Chamo a atenção para uma análise cuidadosa dos resultados em níveis de
traços, pois, os mesmos, podem gerar dúvidas quanto à origem das substâncias
observadas que podem ser provenientes dos acelerantes ou dos materiais
queimados durante o incêndio ou ainda de alguma contaminação.
Concluí ainda que ao avaliar a causa de um determinado incêndio devemos
conhecer os produtos da queima dos principais acelerantes disponíveis no mercado,
isto possibilita afirmar sobre a presença ou ausência de acelerantes na amostra
coletada. Também, sempre que possível, devemos recolher materiais existentes no
local do incêndio que não foram submetidos a queima e que não apresentam sobre
si nenhum indício de acelerantes. Isto permite conhecer os produtos da queima
desses materiais no laboratório e evitar a ocorrência de um resultado do tipo falsopositivo.
Os resultados das análises obtidos pela técnica analítica empregada
mostraram uma assertividade de 96 % em relação à identificação dos acelerantes
utilizados na simulação de incêndio. Já, em relação à capacidade da técnica em
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identificar a presença de quaisquer dos acelerantes empregados, a assertividade foi
de 100 %.
De acordo com a eficiência evidenciada pelos resultados obtidos, posso
considerar validada a análise química por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas com o uso da técnica de headspace para caracterização
de acelerantes líquidos em amostras de resíduos de incêndios.
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Apêndice A - Análise dos COV dos materiais por CGEM-HS
Quadro 1 – Descrição do ensaio dos materiais sem queima
Tarefas

Datas

Queima

Sem queima

Preparação dos frascos de HS

11.04.2013

Análise por CGEM

11.04.2013

Condições analíticas:

Sem queima, aquecido a 90°C-30 min

Fonte: a autora
Figura 1 – Cromatograma do concreto bruto utilizado em pisos-a

Figura 2 – Cromatograma do concreto bruto utilizado em piso-b (repetição)

Tabela 1– Identificação dos COV do concreto bruto
Tempo de
Composto
retenção (min)
5,58
Acetona
11,2 e 11,5
Água
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C3H6O
H2O
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Figura 3 – Cromatograma da madeira pinus

Tabela 2 – Identificação dos COV da madeira pinus
Tempo de retenção
Composto
(min)
4,64
5,47
5,59
10,18
10,74
11,69
12,47
13,19
15,37
17,82
18,68
20,53
20,99
23,33
25,10
26,60
27,26
27,49
27,67
27,74
Fonte: a autora

Acetaldeído + Heptano
Octano
Acetona
alfa-Pineno
beta-Pineno
Água
Canfeno
Hexanal
Butilbenzeno
Heptanal
alfa.-Felandreno
Cimol
Octanal
Nonanal
1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-ol
Junipene
p-Isopropilcicloexanol
L-pinocarveol
p-Metoxi-.beta.-metilstireno
4,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol

Fórmula
molecular
C2H4O +
C7H16
C8H18
C3H6O
C10H16
C10H16
H2O
C10H16
C6H12O
C10H14
C7H14O
C10H16
C10H14
C8H16O
C9H18O
C10H16O
C10H24
C9H18O
C10H16O
C10H12O
C10H16O
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Figura 4 – Cromatograma da madeira aglomerada

Tabela 3 – Identificação dos COV da madeira aglomerada
Tempo de
retenção
Composto
(min)
4,27
Formaldeído
4,62
Acetaldeído (traços)
6,84
Metanol
11,77
Água
24,14
Ácido acético
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
CH2O
C2H4O
CH4O
H2O
C2H4O2
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Figura 5 – Cromatograma da madeira em MDF

Tabela 4 – Identificação dos COV da madeira em MDF
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,27
Formaldeído
6,83
Metanol
11,91
Água
24,14
Ácido acético
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
CH2O
CH4O
H2O
C2H4O2
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Figura 6 – Cromatograma do papel tipo “sulfite” com impressão
(x1,000,000)
TIC

11.838

1.25

1.00
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5.0

7.5

10.0

26.695
26.833

23.333

10.550

9.410

6.851

5.601

0.25

4.276
4.637

0.50

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

Tabela 5 – Identificação dos COV do papel tipo “sulfite” com impressão
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,27
Formaldeído
CH2O
4,63
Acetaldeído
C2H4O
5,60
Acetona
C3H6O
6,85
Metanol
CH4O
9,41
2-Propenonitrila
C3H3N
10,55
Clorofórmio
CHCl3
11,63
Água
H2O
23,33
Nonanal
C9H18O
26,70
Etilenoglicol
C2H6O2
9,41
2-(2-Etoxietoxi)etanol
C6H14O3
Fonte: a autora
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Figura 7 – Cromatograma do papel jornal
11.618

(x1,000,000)
TIC
1.00

0.75

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

30.145

17.5

20.0

22.5

25.0

Tabela 6 – Identificação dos COV do papel jornal
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,63
Acetaldeído
5,60
Acetona
6,84
Metanol
10,55
Clorofórmio
11,61
Água
13,19
Hexanal
15,38
Etilbenzeno
15,73
p-Xileno
16,03
m-Xileno
25,24
Pentadecano
26,70

Hexadecano + Tetraoxatridecan-1-ol

30,14

Diisobutirato
pentanodiol

Fonte: a autora

de

2,2,4-trimetil-1,3-

26.706

25.240

15.389
15.730
16.035

13.193

10.557

6.848

5.601

0.25

4.634

0.50

27.5

30.0

Fórmula
molecular
C2H4O
C3H6O
CH4O
CHCl3
H2O
C6H12O
C8H10
C8H10
C8H10
C15H32
C16H34 +
C9H20O5
C16H30O4
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Figura 8 – Cromatograma do papelão
11.788

(x1,000,000)
2.5 TIC

2.0

1.5

31.310

29.216

26.703
26.830

23.395
23.531

13.182

9.114

6.844

5.598

0.5

4.631

1.0

0.0

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0
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Tabela 7 – Identificação dos COV do papelão
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,63
Acetaldeído
5,59
Acetona
6,84
Metanol
9,91
Pentanal
11,78
Água
13,18
Hexanal
23,39
2-Butoxietanol
23,53
Tetradecano
26,70
Hexadecano
29,21
Trimetildodecano
Fonte: a autora

22.5

25.0

27.5

30.0

Fórmula
molecular
C2H4O
C3H6O
CH4O
C5H10O
H2O
C6H12O
C6H14O2
C14H30
C16H34
C15H32
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Figura 9 – Cromatograma do cigarro

Tabela 8 – Identificação dos COV do cigarro
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,22
Clorometano
4,64
Acetaldeído
5,53
Propanal
5,59
Acetona
6,75
Acetato de etila
6,85
Metanol
7,32
Metilbutanal
7,41
Isopentanal
7,76
Etanol
9,00
Acetato de n-propila
11,91
Água
18,59
Dodecano
24,14
Ácido acético
29,98
30,20
30,60
31,92
Fonte: a autora

Álcool benzílico + pentaoxadecanon-1-ol
Nicotina
Hidrocarboento alifático NI
Triacetato de 1,2,3-propanotriol (triacetin)

Fórmula
molecular
CH3Cl
C2H4O
C3H6O
C3H6O
C4H8O2
CH4O
C5H10O
C5H10O
C2H6O
C5H10O2
H2O
C12H26
C2H4O2
C7H8O +
C11H24O6
C10H14N2
C9H14O6

99

Figura 10 – Cromatograma de fibras vegetais – tecido 100 % algodão

Tabela 9 – Identificação dos COV do tecido 100 % algodão
Tempo de
Composto
retenção (min)
5,60
Acetona
7,75
Etanol
11,60
Água
N-Butilbenzenosulfonamida
(Plastomoll
31,75
BMB)
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C3H6O
C2H6O
H2O
C10H15NO2

100

Figura 11 – Cromatograma de fibras não-vegetais – tecido 100 % poliéster

Tabela 10 – Identificação dos COV do tecido 100 % poliéster
Tempo de
Composto
retenção (min)
7.75
Etanol
10,62
Tetracloroetileno
11,63
Água
20,06
Estireno
23,33
Nonanal
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C2H6O
C2Cl4
H2O
C8H8
C9H18O
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Figura 12 – Cromatograma do tecido 50 % algodão e 50 % poliéster
11.622

(x1,000,000)
TIC
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Tabela 11 – Identificação dos COV do tecido 50 % algodão e 50 % poliéster
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,30
Amônia
H3N
5,60
Acetona
C3H6O
7,75
Etanol
C2H6O
11,62
Água
H2O
23,33
Nonanal
C9H18O
Fonte: a autora
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Figura 13 – Cromatograma da fibra sintética – não tecido

Tabela 12 – Identificação dos COV do não tecido
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,63
Acetaldeído
11,67
Água
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C2H4O
H2O
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Figura 14 – Cromatograma da fibra sintética – lã sintética

Tabela 13 – Identificação dos COV da lã sintética
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,63
Amônia
5,59
Acetona
6,18
Hexametil-ciclotrisiloxano
11,67
Água
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
H3N
C3H6O
C6H18O3Si3
H2O
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Figura 15 – Cromatograma do carpete

Tabela 14 – Identificação dos COV do carpete
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,63
Acetaldeído
11,78
Água
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C2H4O
H2O
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Apêndice B - Análise dos COV dos acelerantes por CGEM-HS
Quadro 1 – Descrição do ensaio dos acelerantes usados na simulação de incêndio
Tarefas

Datas

Queima

Sem queima

Preparação dos frascos de HS

20.08.2013

Análise por CGEM

20.08.2013

Fonte: a autora
Figura 1 – Cromatograma da Gasolina aditivada

Tabela 1 – Identificação dos COV da gasolina aditivada
Tempo de
Composto
retenção (min)
Hidrocarbonetos
alifáticos
lineares,
ramificados,
cíclicos
e
olefínicos,
4,23 a 7,08
predominando os da faixa de carbono de
C5, C6 e C7
7,71
Etanol
7,96
Benzeno
11,26
Tolueno
15,34; 15,69;
Etilbenzeno e xilenos
15,98 e 17,71
Hidrocarbonetos alifáticos lineares: decano,
9,98 a 18,59
undecano e dodecano
18,66 a 26,93

Hidrocarbonetos aromáticos

20,15
22,88
24,89
28,72
30,07 e 30,49

Biciclopentano
Indeno
Metilindeno
Naftaleno
Metilnaftaleno

Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C5H10 a C9H20
C2H6O
C6H6
C7H8
C8H10
C10H22; C11H24 e
C12H26
C9H12; C10H14;
C10H12; C11H14;
C11H16
C10H16
C9H10
C10H12
C10H8
C11H10
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Figura 2 – Cromatograma do Combustível - Gasolina comum

Tabela 2 – Identificação dos COV da gasolina comum
Tempo de
Composto
retenção (min)
Hidrocarbonetos
alifáticos
lineares,
ramificados,
cíclicos
e
olefínicos,
4,23 a 7,08
predominando os da faixa de carbono de
C5, C6 e C7
7,71
Etanol
7,96
Benzeno
11,26
Tolueno
15,34; 15,69;
Etilbenzeno e xilenos
15,98 e 17,71
Hidrocarbonetos alifáticos lineares, decano,
9,98 a 18,59
undecano e dodecano
18,66 a 26,93

Hidrocarbonetos aromáticos

20,15
22,88
24,89
25,35
28,72
30,07 e 30,49

Biciclopentano
Indeno
Metilindeno
Dimetilestireno
Naftaleno
Metilnaftaleno

Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C5H10 a C9H20
C2H6O
C6H6
C7H8
C8H10
C10H22; C11H24 e
C12H26
C9H12; C10H14;
C10H12; C11H14;
C11H16
C10H16
C9H10
C10H12
C10H12
C10H8
C11H10
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Figura 3 – Cromatograma do etanol (Álcool combustível)

Tabela 3 – Identificação dos COV do etanol (Álcool combustível)
Tempo de
Composto
retenção (min)
7,79
Etanol
11,12
n-Propanol
11,36
Água
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C2H6O
C3H8O
H2O
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Figura 4 – Cromatograma do Óleo diesel

Tabela 4 – Identificação dos COV do óleo diesel
Tempo de
Composto
retenção (min)
Hidrocarbonetos alifáticos lineares +
4,20 a 18,61
ramificados + cíclicos + olefínicos (poucos)
na faixa de carbono de C6 a C13
11,35;;
Tolueno;
15,41
Etilbenzeno
15,76; 16,05 e
Xilenos
17,76
a partir de 18,68
Hidrocarbonetos aromáticos (poucos)
a 27,35
25,75
Tetra-hidronaftaleno
27,35
Metiltetra-hidronaftaleno
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C6H14 a C13H28
C7H8
C8H10
C8H10
C9H12; C10H14;
C10H12 e C11H14
C10H12
C11H14
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Figura 5 – Cromatograma do produto de limpeza (removedor)

Tabela 5 – Identificação dos COV do removedor
Tempo de
Composto
retenção (min)
Hidrocarbonetos alifáticos lineares +
5,07 a 18,47
ramificados + cíclicos +olefínicos na faixa
de carbono de C7 a C11
11,34;
Tolueno;
15,42
Etilbenzeno + hidrocarboneto alifático C11
15,77; 16,06 e
Xilenos
17,76
18,68 a 25,33
25,76
Fonte: a autora

Hidrocarbonetos aromáticos
Tetra-hidronaftaleno

Fórmula
molecular
C7H14 a C11H24
C7H8
C8H10 + C11H22
C8H10
C9H12; C10H14 e
C10H12
C10H12
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Figura 6 – Cromatograma da vela de parafina
11.250

(x100,000)
TIC
7.5

5.0

6.673

12.663

2.5

0.0
5.0

10.0

15.0

20.0

Tabela 6 – Identificação dos COV da vela de parafina
Tempo de
Composto
retenção (min)
6,67
Acetato de etila
11,25
Água
12,66
Acetato de butila
Fonte: a autora

25.0

Fórmula
molecular
C4H8O2
H2O
C6H12O2
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Apêndice C - Análise dos COV dos materiais, queimados na base de concreto,
por CGEM-HS

Quadro 1 – Descrição do ensaio dos materiais queimados na base de concreto
Tarefas

Datas

Queima

Sem queima

Preparação dos frascos de HS

11.04.2013

Análise por CGEM

05 e 06.08.2013

Fonte: a autora
Figura 1 - Cromatograma da base de concreto queimada na mufla 1000 °C

Tabela 1 – Identificação dos COV da base de concreto queimada a 1000 °C
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
11,2
Água
H2O
Fonte: a autora
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Figura 2 - Cromatograma da madeira pinus queimada

Tabela 2– Identificação dos COV da madeira pinus queimada
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,27
Hidrocarboneto Alifático
5,59
Acetona
6,84
Metanol
10,75
beta-Pineno
11,58
Água
18,70
alfa.-Felandreno
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C7H16
C3H6O
CH4O
C10H16
H2O
C10H16

Figura 3 - Cromatograma do concreto da madeira pinus queimada

Tabela 3 – Identificação dos COV do concreto da madeira pinus queimada
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,62
Acetaldeído
C2H4O
5,58
Acetona
C3H6O
6,84
Metanol
CH4O
10,75
beta-Pineno
C10H16
11,58
Água
H2O
21,94
Siloxano (contaminante da coluna)
Fonte: a autora
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Figura 4 - Cromatograma da madeira aglomerada queimada

Tabela 4 – Identificação dos COV da madeira aglomerada queimada
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,26
Formaldeído
CH2O
4,62
Acetaldeído (traços)
C2H4O
5,58
Acetona
C3H6O
6,84
Metanol
CH4O
11,57
Água
H2O
Fonte: a autora
Figura 5 - Cromatograma do concreto da madeira aglomerada queimada

Tabela 5 – Identificação dos COV do concreto da madeira aglomerada queimada
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,27
Amônia e traços de formaldeído
NH3 + CH2O
4,62
Acetaldeído
C2H4O
5,58
Acetona
C3H6O
6,84
Metanol
CH4O
11,57
Água
H2O
Fonte: a autora
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Figura 6 - Cromatograma concreto da madeira MDF queimada

Tabela 6 – Identificação dos COV concreto da madeira MDF queimada
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,26
Formaldeído
CH2O
6,84
Metanol
CH4O
11,66
Água
H2O
Fonte: a autora
Figura 7- Cromatograma do concreto da madeira MDF queimada

Tabela 7 – Identificação dos COV do concreto da madeira MDF queimada
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,26
Formaldeído (traços)
CH2O
4,61
Acetaldeído
C2H4O
6,84
Metanol
CH4O
11,71
Água
H2O
Fonte: a autora
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Figura 8 - Cromatograma do papel tipo “sulfite” com impressão queimado

Tabela 8 – Identificação dos COV do papel tipo “sulfite” com impressão queimado
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
11,58
Água
H2O
Fonte: a autora
Figura 9 - Cromatograma do concreto do papel sulfite com impressão queimado

Tabela 9 – Identificação dos COV do concreto do papel sulfite com impressão queimado
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,61
Acetaldeído
C2H4O
5,58
Acetona
C3H6O
11,75
Água
H2O
Fonte: a autora
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Figura 10 - Cromatograma do papel jornal

Tabela 10 – Identificação dos COV do papel jornal
Tempo de
Composto
retenção (min)
11,60
Água
21,94
Siloxano (coluna)
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
H2O
-

Figura 11 - Cromatograma do concreto do jornal queimado

Tabela 11 – Identificação dos COV do concreto do jornal queimado
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
5,59
Acetona
C3H6O
6,83
Metanol
CH4O
11,60
Água
H2O
Fonte: a autora
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Figura 12 - Cromatograma do papelão

Tabela 12 – Identificação dos COV do papelão
Tempo de
Composto
retenção (min)
11,60
Água
21,44
Tridecano
21,94
Siloxano (coluna)
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
H2O
C13H28
-

Figura 13 - Cromatograma do concreto do papelão queimado

Tabela 13 – Identificação dos COV do concreto do papelão queimado
Tempo de
Fórmula
Composto
retenção (min)
molecular
4,62
Acetaldeído
C2H4O
5,59
Acetona
C3H6O
6,83
Metanol
CH4O
11,58
Água
H2O
Fonte: a autora
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Figura 14 - Cromatograma do cigarro queimado
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Tabela 14 – Identificação dos COV do cigarro queimado
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,28
Amônia
4,62
Acetaldeído
5,59
Acetona
6,84
Metanol
11,60
Água
18,39
D-Limoneno
20,55
o-Cimol
30,25
Nicotina
30,65
Pentadecil oxirano
Fonte: a autora

25.0

27.5

30.0

Fórmula
molecular
NH3
C2H4O
C3H6O
CH4O
H2O
C10H16
C10H14
C10H14N2
C17H33O
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Figura 15 - Cromatograma do concreto do cigarro queimado
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Tabela 15 – Identificação dos COV concreto do cigarro queimado
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,29
Amônia
4,62
Acetaldeído
5,59
Acetona
6,84
Metanol
11,61
Água
Fonte: a autora

27.5

30.0

Fórmula
molecular
NH3
C2H4O
C3H6O
CH4O
H2O
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Figura 16 - Cromatograma do tecido 100 % algodão queimado

Tabela 16 – Identificação dos COV do tecido 100 % algodão queimado
Tempo de
retenção (min)
11,60
21,94 e 24,64
Fonte: a autora

Composto
Água
Siloxanos (contaminante da coluna)

Fórmula
molecular
H2O
-

Figura 17 - Cromatograma do concreto do tecido 100 % algodão queimado

Tabela 17 – Identificação dos COV do concreto do tecido 100 % algodão queimado
Tempo de
retenção (min)
5,59
11,64
Fonte: a autora

Composto
Acetona
Água

Fórmula
molecular
C3H6O
H2O
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Figura 18 - Cromatograma do tecido 100 % poliéster
(x1,000,000)
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Tabela 18 – Identificação dos COV do tecido 100 % poliéster
Tempo de
retenção (min)
4,62
5,58
6,83
11,58
Fonte: a autora

Composto
Acetaldeído
Acetona
Metanol
Água

Fórmula
molecular
C2H4O
C3H6O
CH4O
H2O

Figura 19 - Cromatograma do tecido 100 % poliéster

Tabela 19 – Identificação dos COV do tecido 100 % poliéster
Tempo de
retenção (min)
4,62
5,58
11,63
Fonte: a autora

Composto
Acetaldeído
Acetona
Água

Fórmula
molecular
C2H4O
C3H6O
H2O

124

Figura 20 - Cromatograma do tecido 50 % algodão e 50 % poliéster queimado
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Tabela 20 – Identificação dos COV do tecido 50 % algodão e 50 % poliéster queimado
Tempo de
retenção (min)
11,38
21,94 e 24,64
Fonte: a autora

Composto
Água
Siloxanos (coluna)

Fórmula
molecular
H2O
-

Figura 21 - Cromatograma do concreto do tecido 50% algodão e 50% poliéster
queimado

Tabela 21 – Identificação dos COV do tecido 50 % algodão e 50 % poliéster queimado
Tempo de
retenção (min)
5,59
11,38
21,94 e 24,64
Fonte: a autora

Composto
Acetona
Água
Siloxanos (coluna)

Fórmula
molecular
C3H6O
H2O
-
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Figura 22 - Cromatograma do não tecido

Tabela 22 – Identificação dos COV do não tecido
Tempo de
retenção (min)
4,62
5,59
11,60
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C2H4O
C3H6O
H2O

Composto
Acetaldeído
Acetona
Água

Figura 23 - Cromatograma do concreto do não tecido queimado
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Tabela 23– Identificação dos COV do concreto do não tecido queimado
Tempo de
retenção (min)
4,62
5,59
11,60
Fonte: a autora

Composto
Acetaldeído
Acetona
Água

Fórmula
molecular
C2H4O
C3H6O
H2O
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Figura 24 - Cromatograma da lã sintética queimada

Tabela 24 – Identificação dos COV da lã sintética queimada
Tempo de
retenção (min)
11,73
Fonte: a autora

Composto
Água

Fórmula
molecular
H2O

Figura 25 - Cromatograma do concreto da lã sintética queimada

Tabela 25 – Identificação dos COV da lã sintética queimada
Tempo de
retenção (min)
4,62
11,63
Fonte: a autora

Composto
Acetaldeído
Água

Fórmula
molecular
C2H4O
H2O
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Figura 26 - Cromatograma do carpete queimado

Tabela 26 – Identificação dos COV do carpete queimado
Tempo de
retenção (min)
11,58
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
H2O

Composto
Água

Figura 27 - Cromatograma do concreto do carpete queimado
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Tabela 27– Identificação dos COV do concreto do carpete queimado
Tempo de
retenção (min)
4,62
5,59
6,75
11,60
20,08
Fonte: a autora

Composto
Acetaldeído
Acetona
Dimetil-hepteno
Água
Estireno

Fórmula
molecular
C2H4O
C3H6O
C9H18
H2O
C8H8
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APÊNDICES
Apêndice D - Análise dos COV dos acelerantes usados na simulação de
incêndio, queimados na base de concreto, por CGEM-HS
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Apêndice D - Análise dos COV dos acelerantes usados na simulação de
incêndio, queimados na base de concreto, por CGEM-HS
Quadro 1 – Descrição dos ensaios dos acelerantes queimados na base de concreto
Tarefas

Datas

Queima

06.06.2013

Preparação dos frascos de HS

15 a 19.07.2013

Análise por CGEM

05 e 06.08.2013

Fonte: a autora
Figura 1 - Cromatograma da gasolina aditivada

Tabela 1 – Identificação dos COV da gasolina aditivada
Tempo de
retenção (TR)
Composto
(min)
4,27
Hexano
5,59
Acetona
7,75
Etanol
11,58
Água
Hidrocarboneto alifático linear e ramificados
18,61 a 28,04
C12 a C17
20,18
Diidrocilopentadieno
20,80
Hidrocarboneto aromático
24,18
p-Cimol (p-metilisopropilbenzeno)
25,35
Dimetilestireno
28,75
Naftaleno
30,11 e 30,53 Metilnaftaleno
31,34; 31,67 e
Dimetilnaftaleno
31,76
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C6H14
C3H6O
C2H6O
H2O
C12H26 a
C17H36
C10H14
C9H12
C10H14
C10H12
C10H8
C11H10
C12H12
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Figura 2 - Cromatograma da gasolina comum

Tabela 2 – Identificação dos COV da gasolina comum
Tempo de retenção
Composto
(TR) (min)
4,27
Hexano
7,75
Etanol
11,58
Água
18,61; 21,44; 22,70;
22,92; 23,56; 25,27; Hidrocarboneto alifático linear C12 a C17
26,73 e 28,06
20,81
Hidrocarboneto aromático
25,35
Dimetilestireno
28,75
Naftaleno
30,11 e 30,53
Metilnaftaleno
31,15
Etilnaftaleno
31,34; 31,67 e 31,76 Dimetilnaftaleno
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C6H14
C2H6O
H2O
C12H26 a
C17H34
C9H12
C10H12
C10H8
C11H10
C12H12
C12H12
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Figura 3 - Cromatograma do etanol (álcool combustível)

Tabela 3 – Identificação dos COV do etanol (álcool combustível)
Tempo de
Composto
retenção (min)
4,27
Hexano
5,59
Acetona
6,84
Metanol
7,75
Etanol
11,59
Água
24,91
2-Etilexanol
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C6H14
C3H6O
CH4O
C2H6O
H2O
C8H18O
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Figura 4 - Cromatograma do óleo diesel

Tabela 4 – Identificação dos COV do óleo diesel
Tempo de
retenção (TR)
Composto
(min)
4,27
Hexano
4,62
Acetaldeído
6,84
Metanol
Hidrocarbonetos
alifáticos
7,09 a 10,00
ramificados
11,57
Água
Hidrocarbonetos
alifáticos
14,40 a 26,73
ramificados C11 a C16

Fórmula
molecular
C6H14
C2H4O
CH4O
lineares

e

lineares

e

11,35 a 27,35

Hidrocarbonetos aromáticos (poucos)

24,18
25,12
25,80
26,32; 27,38 e
28,17
27,81; 28,04 e
28,54

p-Cimol (p-metilisopropilbenzeno)
m-Cimol (m-metilisopropilbenzeno)
Tetra-hidronaftaleno

Fonte: a autora

C9H20 a C10H22
H2O
C11H24 a
C16H34
C7H8; C8H10;
C9H12 a C11H14
C10H14
C10H14
C10H12

Metiltetra-hidronaftaleno

C11H14

Dimetiltetra-hidronaftaleno

C12H16
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Figura 5 - Cromatograma do removedor

Tabela 5 – Identificação dos COV do removedor
Tempo de
retenção (TR)
Composto
(min)
4,27
Hexano
Hidrocarbonetos
alifáticos
lineares
+
ramificados + cíclicos + olefínicos na faixa
7,09 a 18,61
de carbono de C7 a C11, predominando
decano (TR 10,00), metildecano (TR 10,41)
e undecano (TR 14,40)
11,59
Água
20,80 a 24,19
Fonte: a autora

Hidrocarbonetos aromáticos

Fórmula
molecular
C6H14
C9H20 a C11H24
H2O
C9H12; C10H14
e C10H12
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Figura 6 - Cromatograma da vela de parafina
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Tabela 5 – Identificação dos COV da vela de parafina
Tempo de
retenção (TR)
Composto
(min)
4,27
Hexano
4,62
Acetaldeído
11,54
Água
19,93
Fonte: a autora

Hidrocarbonetos alifáticos

25.0

27.5

30.0

Fórmula
molecular
C6H14
C2H4O
H2O
C10H22 a
C14H28
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na base de concreto
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Apêndice E -Monitoramento dos íons específicos nos acelerantes queimados
na base de concreto

Perfil do monitoramento de íons específicos de hidrocarbonetos aromáticos e etanol
nos acelerantes queimados na base de concreto, conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Identificação dos íons monitorados
íons / cores
91 / rosa

classes / compostos
Hidrocarbonetos (HC) aromáticos, principalmente C7, C8, C9, C10
e C11

128 / azul

naftaleno e dimetilnaftalenos

131 / marrom

íon mais intenso do dihidro-indenos

148 / verde

HC aromáticos acompanham os íons 91 e 131 (mais intenso)

152 / azul escuro
31 / verde claro
Fonte: a autora

metildecahidronaftaleno (metildecalin) C11H20 e principalmente o
bifenileno em 33,90 min
álcoois (mais intenso no metanol e etanol)

Fonte: a autora

Figura 1 - Removedor
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Fonte: a autora

Figura 2 - Gasolina comum
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Fonte: a autora

Figura 3 - Gasolina aditivada
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4

–

Etanol

Fonte: a autora

Figura

(álcool
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Fonte: a autora

Figura 5 – Óleo diesel
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Fonte: a autora

Figura 6 – Vela de parafina
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Perfil do monitoramento dos íons específicos de hidrocarbonetos alifáticos nos acelerantes
queimados na base de concreto, conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Identificação dos íons monitorados
íons / cores
43 / rosa

classes / compostos
presente na maioria dos HC alifáticos, predomina nos lineares,
acompanhado do íon 57

55/ azul

HC alifáticos lineares e ramificados

69 / marrom

HC alifáticos ciclicos

97 / verde

HC alifáticos olefínico

111 / azul escuro

HC alifáticos cíclicos

Fonte: a autora

Fonte: a autora

Figura 7 - Removedor
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Fonte: a autora

Figura 8 - Gasolina comum

145

Fonte: a autora

Figura 9 - Gasolina aditivada
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Fonte: a autora

Figura 10 – Etanol (álcool

147

Fonte: a autora

Figura 11 – Óleo diesel

148

Fonte: a autora

Figura 12 - Vela de parafina

149
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Apêndice F - Análise dos COV dos resíduos da simulação de incêndio por
CGEM-HS
Quadro 11 – Descrição dos ensaios da simulação de incêndio
Tarefas

Datas

Queima

06.06.2013

Preparação dos frascos de HS

15 e 16.08.2013

Análise por CGEM

23.08.2013

Fonte: a autora
Figura 1a – Cromatograma do material AJ - 06.06.2013

Figura 1b – Cromatograma do material AJ-C - 06.06.2013
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Tabela 25 – Identificação do composto no material AJ - 06.06.2013
Tempo de
retenção
(min)
4,19 e 4,27
4,54
7,09
7,65 a
16,65
11,51
16,75
19,17 a
20,23

Composto
Metilpentano e hexano
Metilciclopentano
Nonano
Hidrocarbonetos alifáticos lineares + ramificados +
cíclicos + olefínicos na faixa de carbono de C10 a C12,
predominando decano (TR10,02), metildecano (TR10,41)
e undecano (TR14,42)
Água
Decaidronaftaleno
Hidrocarbonetos aromáticos de C9 a C11

19,45
Metildecaidronaftaleno
22,89
Indano
23,44;
24,89 e
Metilindeno
25,32
25,41
dimetilindeno
25,77
Tetraidronataleno
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C6H14
C6H12
C9H20
C10H20 a
C12H24
H2O
C10H18
C9H12;
C10H14;
C11H16;
C10H12
C11H20
C9H10
C10H12
C11H14
C10H12

Tabela 26 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45
91
29, 44
104, 146
131, 146
Conclusão

Composto
Presença
benzeno
Não detectado (ND)
etanol
Detectado(D)
tolueno, xilenos
Não detectado
acetaldeído
detectado
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,29min)
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,53min)
removedor
Os cromatogramas do resíduo do material queimado e do não queimado
não apresentaram diferenças significativas entre si.
Devido o aquecimento, percebe-se uma redução na proporção dos
Comentário compostos mais leves, concentrando os mais pesados.
O perfil dos HC alifáticos decano e metildecano e undecano no
removedor, repetiu-se no material analisado e também a presença dos
indenos e metildecaidronaftaleno
Fonte: a autora
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Figura 2a – Cromatograma do material AD - 06.06.2013

Figura 2b – Cromatograma do material AD-C - 06.06.2013

Tabela 27 - Identificação do composto no material A
Tempo de
retenção (min)
4,27
4,54
4,62
5,57
7,71
11,5
Fonte: a autora

Composto
Hexano
Metilciclopentano
Acetaldeído
Acetona
Etanol
Água

06.06.2013
Fórmula
molecular
C6H14
C6H12
C2H4O
C3H6O
C2H6O
H2O

Tabela 28 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45
91
29, 44
104, 146
131, 146
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

Composto
Presença
benzeno
ND
etanol
ND
tolueno, xilenos
ND
acetaldeído
ND
metiltetrahidronaftaleno
ND
metiltetrahidronaftaleno
ND
Etanol
Os cromatograma do resíduo do material queimado e do concreto
não apresentaram diferenças significativas entre si.
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Figura 3a – Cromatograma do material AA - 06.06.2013

Figura 3b – Cromatograma do material AA-C - 06.06.2013
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Tabela 29 - dentificação do composto no material AA
Tempo de
retenção (min)
4,27 a 7,08
7,71
9,98 a 21,43
21,89 a 26,12
11,41
15,34; 15,69;
15,98 e 17,71
25, 96
26,36
26,47
26,51; 26,93
26,98
27,79; 27,97 e
29,32
27,86; 26,09;
28,28
28,72
31,15 e 31,23
31,63 e 31,72
Fonte: a autora

06.06.2013

Composto
Hidrocarbonetos alifáticos lineares e ramificados
Etanol
Hidrocarbonetos alifáticos lineares + ramificados
+ olefínicos na faixa de carbono de C9 a C13
Hidrocarbonetos aromáticos
Água

Fórmula
molecular
C6H14 a C9H20
C2H6O
C9H20 a C13H28
C9H12 a C12H18
H2O

Etilbenzeno e xilenos

C8H10

Dihidroindeno
Metiltetatrahidronaftaleno + etilindeno
Hidrocarboneto aromático não identificado
Etilindeno
Pentametilbenzeno

C11H16
C11H14
C11H20
C10H12
C12H16

Tetra-hidrodimetilnaftaleno

C12H16

Tetra-hidroetilnataleno

C12H16

Naftaleno
2-Etilnaftaleno
Dimetilnaftaleno

C12H16
C12H12
C12H12

Tabela 30 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31
91
29, 44
104, 146
131, 146
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

Composto
Presença
benzeno
Detectado (7,98 min)
metanol
Detectado (6,8 min)
tolueno
Detectado (11,26 min)
acetaldeído
Detectado (4,62 min)
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,29 min)
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,53 min)
Gasolina
O cromatograma do resíduo do material queimado e do concreto não
apresentaram diferenças significativas entre si.
Devido o aquecimento, percebe-se uma redução na proporção dos
compostos mais leves, concentrando os mais pesados.
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Figura 4a – Cromatograma do material AH - 06.06.2013

Figura 4b – Cromatograma do material AH-C - 06.06.2013
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Tabela 31 - dentificação do composto no material A
Tempo de
retenção (min)
4,27
5,57

6,29 a 19,00

11,52
16,74; 19,24 e
19,45

06.06.2013

Composto
Hexano
Acetona
Hidrocarbonetos alifáticos lineares + ramificados
+ cíclicos (poucos) + olefínicos na faixa de
carbono de C7 a C12, predominando decano
(TR10,00), metildecano (TR10,40) e undecano
(TR14,43)
Água
Metildeca-hidronaftaleno

Fórmula
molecular
C6H14

C7H16 a C12H24

H2O
C11H20

19,08 a 24,38

Hidrocarbonetos aromáticos de C9 a C11

22,89
23,44; 24,88 e
25,32
25,04; 25,41;
25,57 e 25,69
25,75
26,29
Fonte: a autora

Indano + hidrocarboneto aromático

C9H12; C10H14;
C11H16; C10H12;
C9H10

Metilindeno

C10H12

Dimetilindeno

C11H14

Tetra-hidronaftaleno
Metiltetra-hidronaftaleno

C10H12
C11H14

Tabela 32 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31
91
29, 44
104, 146
131, 146
128
152
Conclusão

Comentário

Fonte: a autora

Composto
Presença
benzeno
Não detectado
metanol e etanol
Detectado (6,8 min e 7,71 min)
tolueno e xilenos
Não detectado
acetaldeído (traços)
Detectado (4,62 min)
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,29 min)
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,53 min)
naftaleno (traços)
Detectado (28,71 min)
bifenileno
Não detectado
Removedor
Os cromatogramas do resíduo do material queimado e do concreto
apresentaram diferenças quanto a proporção dos compostos. Os
compostos no concreto estão mais intensos.
Supõe-se que o resíduo reteve menor concentração de compostos em
relação ao concreto, por ter sofrido queima total do material.
O perfil dos HC alifáticos decano e metildecano e undecano no
removedor, repetiu-se no material analisado e também quanto a
presença dos indenos e metildecaidronaftaleno.
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Figura 4c – Monitoramento de íons específicos de HC aromáticos no material AH-C 06.06.2013

Figura 5a – Cromatograma do material AI - 06.06.2013

Figura 5b – Cromatograma do material AI-C - 06.06.2013
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Figura 5c - Monitoramento de íons específicos de HC aromáticos no material AI-C 06.06.2013-Cromatogramas semelhante ao diesel queimado no concreto

Tabela 33 - dentificação do composto no material A
Tempo de
retenção (min)
4,27
4,62
6,84
7,09 a 10,00
11,43
14,38a 26,73
11,35 a 27,35
24,18
25,12
25,80
26,32; 27,38 e
28,17
27,81; 28,04 e
28,54
30,07
Fonte: a autora

06.06.2013

p-Cimol (p-metilisopropilbenzeno)
m-Cimol (m-metilisopropilbenzeno)
Tetra-hidronaftaleno

Fórmula
molecular
C6H14
C2H4O
CH4O
C9H20 a C10H22
H2O
C11H24 a C16H34
C7H8; C8H10;
C9H12 a C11H14
C10H14
C10H14
C10H12

Metiltetra-hidronaftaleno

C11H14

Dimetiltetra-hidronaftaleno

C12H16

Metilnaftaleno

C11H10

Composto
Hexano
Acetaldeído
Metanol
Hidrocarboneto alifático linear e ramificado
Água
Hidrocarboneto alifático linear e ramificado C11 a C16
Hidrocarbonetos aromáticos (poucos)

Tabela 34 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31
91
29, 44
104, 146
131, 146
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

Composto
Presença
benzeno
Não detectado
metanol e etanol (pouco)
Detectado (6,8 e 7,71 min)
tolueno
Não detectado
acetaldeído
Detectado (4,62 min)
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,29 min)
metiltetrahidronaftaleno
Detectado (26,53 min)
óleo diesel
Os cromatogramas do resíduo do material queimado e do concreto
não apresentaram diferenças significativas entre eles.
Devido o aquecimento, percebe-se uma redução na proporção dos
compostos mais leves, concentrando os mais pesados.
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Figura 6 – Cromatograma do material Frasco vazio 06.06.2013

Tabela 35 - Identificação do composto do material Frasco vazio - 06.06.2013
Tempo de
retenção (min)
4,27
11,27
demais
Fonte: a autora

Composto
Hexano
Água
siloxanos (impurezas da coluna)

Fórmula
molecular
C6H14
H2O
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Figura 7a – Cromatograma do material AF - 06.06.2013

Figura 7b – Cromatograma do material AF-C - 06.06.2013

Tabela 36 - dentificação do composto no material A
Tempo de
retenção (min)
4,61
7,71
11,47
Conclusão
Fonte: a autora

Composto
Acetaldeído
Etanol
Água
Acelerante etanol

06.06.2013 e conclusão
Fórmula
molecular
C2H4O
C2H6O
H2O
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Figura 8a – Cromatograma do material AG - 06.06.2013

Figura 8b - Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AG 06.06.2013

Figura 8c – Monitoramento de íons específicos – HC alifáticos do material AG 06.06.2013
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Figura 8d – Cromatograma do material AG-C - 06.06.2013

Figura 8e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AG-C 06.06.2013
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Figura 8f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AG-C 06.06.2013

Tabela 37 - Identificação do composto no material AG – 06.06.2013
Tempo de
retenção (min)
4,19 e 4,23
4,27
4,54
4,62
5,57
6,80
7,71
9,98
11,5
Fonte: a autora

Composto
2-metilpentano e 3-metilpentano (apenas no resíduo)
Hexano
Metilciclopentano
Acetaldeído
Acetona
Metanol
Etanol
Decano
Água

Fórmula
molecular
C6H14
C6H14
C6H12
C2H4O
C3H6O
C2H6O
C2H6O
C10H22
H2O

Tabela 38 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45

Composto
Benzeno
Etanol

91

Tolueno, xilenos (muito pequenos)

29, 44
104, 146

Acetaldeído
Metiltetrahidronaftaleno

131, 146

Metiltetrahidronaftaleno (muito pequenos)

Conclusão

Etanol
O aparecimento de traços compostos com íon 91 no material poderá ser
do residual do material queimado

Comentário
Fonte: a autora

Presença
Não detectado
Detectado (7,71)
Detectados (11,26;
21,6 a 23,0)
Detectado (4,62)
Não detectados
Detectados (de
24,84 a 25,76)
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Figura 9a – Cromatograma do material AL - 06.06.2013

Figura 9b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AL –
06.06.2013

Figura 9c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AL 06.06.2013

166

Figura 9d – Cromatograma do material AL-C - 06.06.2013

Figura 9e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AL-C 06.06.2013

Figura 9f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AL-C –
06.06.2013
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Tabela 39 - Identificação do composto no material AL – 06.06.2013
Tempo de
retenção
Composto
(min)
4,27
Hexano
4,54
Metilciclopentano
4,62
Acetaldeído
5,57
Acetona
6,80
Metanol
7,71
Etanol
11,5
Água
27,23
Acenaftaleno ou Bifenileno (apenas no concreto)
Fonte: a autora

Fórmula
molecular
C6H14
C6H12
C2H4O
C3H6O
C2H6O
C2H6O
H2O
C12H8

Tabela 40 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45
91
29, 44
104, 146
131, 146
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

Composto
Presença
Benzeno
Não detectado
Etanol
Detectado (7,71)
Tolueno, xilenos
Não detectados
Acetaldeído
Detectado (4,62)
Metiltetrahidronaftaleno
Não detectado
Metiltetrahidronaftaleno
Não detectado
Queima com etanol
A causa do aparecimento de acenaftaleno no concreto é desconhecida.

Figura 10a – Cromatograma do material AE - 06.06.2013
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Figura 10b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AE 06.06.2013

Figura 10c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AE 06.06.2013

Figura 10d – Cromatograma do material AE-C - 06.06.2013
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Figura 10e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material
AE-C - 06.06.2013

Figura 10f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material
AE-C - 06.06.2013
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Tabela 41 - Identificação do composto no material AE – 06.06.2013
Tempo de
retenção (min)
4,27
4,54
5,57
7,09
9,99

Etanol (apenas no resíduo)
Água
Etilbenzeno
Xilenos
Decaidronaftaleno
2-metil-decaidronaftaleno
Isocumeno

Fórmula
molecular
C6H14
C6H12
C3H6O
C9H20
C10H22
C9H18, C10H20,
C12H24, C10H22,
C11H24, C12H26,
C13H28
C2H6O
H2O
C8H10
C8H10
C10H18
C11H20
C9H12

Etilmetilbenzenos, cumeno e trimetilbenzenos

C9H12

Aromáticos substituídos

C10H14

Aromáticos substituídos
Butilbenzeno
2,3-dihidro-indeno
Tetrametilbenzeno

C10H12
C10H14
C9H10
C10H14

Composto
Hexano
Metilciclopentano (apenas no resíduo)
Acetona
Nonano
Decano
Hidrocarbonetos alifáticos lineares e
ramificados, cíclicos saturados substituídos

7,65 a 18,60
7,71
11,5
15,34
15,70 e 15,98
16,75
18,42
18,64
19,09; 19,17;
19,73; 20,23; 20,76
e 22,12
20,46; 21,38;
21,45; 21,88;
22,51; 22,66;
22,83; 23,94
23,19; 24,90
21,61
22,88
24,15
Fonte: a autora

Tabela 42 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45

Composto
Benzeno
Etanol

91

Tolueno, xilenos

29, 44
104, 146
131, 146
Conclusão

Acetaldeído
Metiltetrahidronaftaleno
Metiltetrahidronaftaleno
Queima com removedor
Os cromatogramas do resíduo do material queimado e do concreto não
apresentaram diferenças significativas entre eles.

Comentário
Fonte: a autora

Presença
Não detectado
Detectado (7,71)
Detectados (íons em
11,27; 15,69; 15,98;
17,71)
Não detectado
Não detectado
Não detectado
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Figura 11a – Cromatograma do material AK - 06.06.2013

Figura 11b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AK 06.06.2013

Figura 11c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AK 06.06.2013
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Figura 11d – Cromatograma do material AK-C - 06.06.2013

Figura 11e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AKC - 06.06.2013

Figura 11f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AK-C 06.06.2013
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Tabela 43 - Identificação do composto no material AK – 06.06.2013
Tempo de
retenção (min)
4,27
5,57
7,09
7,72
10,01
5,47 a 18,60
11,5
14,41
16,75
18,43 a 19,45
18,65
19,09; 19,17;
19,73; 20,23;
20,76 e 22,12
20,46; 20,51;
21,33; 21,38;
21,44; 21,89;
22,51; 22,66;
22,83; 23,95;
24,15 e 25,09
22,02; 23,04;
24,03; 24,38
23,19; 24,89;
25,32
21,62
22,90
25,77
27,25
28,72
30,07; 30,49
Fonte: a autora

Água
Undecano
Decaidronaftaleno
2-metil-decaidronaftalenos
Isocumeno

Fórmula
molecular
C6H14
C3H6O
C9H20
C2H6O
C10H22
C8H18, C9H20,
C10H20, C9H18,
C11H24, C10H22,
C11H22, C12H26
H2O
C11H24
C10H18
C11H20
C9H12

Etilmetilbenzenos, cumeno e trimetilbenzenos

C9H12

Cimenos, dietilbenzenos e outros aromáticos
substituídos

C10H14

Aromáticos substituídos

C11H16

Aromáticos substituídos

C10H12

Butilbenzeno
2,3-dihidro-indeno
Tetraidronaftaleno
Dimetil-2,3-dihidro-indeno
Naftaleno
Metilnaftaleno

C10H14
C9H10
C10H14
C11H14
C10H8
C11H10

Composto
Hexano
Acetona
Nonano
Etanol
Decano
Hidrocarbonetos alifáticos lineares e
ramificados, cíclicos saturados substituídos

Tabela 44 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45
91
29, 44
104, 146

Composto
Benzeno
Etanol
Tolueno, xilenos
Acetaldeído
Metiltetraidronaftaleno

131, 146

Metiltetraidronaftaleno

Conclusão

Presença
Não detectado
Detectado (7,72)
Não detectados
Detectado (4,62)
Detectado (26,29)
Detectado (26,30; 26,53;
27,35)

Queima com removedor
Os cromatogramas do resíduo do material queimado e do concreto não
apresentaram diferenças significativas entre si, somente na proporção.
Comentário
Os picos mais intensos no concreto indicam que o concreto absorve o
acelerante líquido.
Fonte: a autora
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Figura 12a – Cromatograma do material AC - 06.06.2013

Figura 12b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AC 06.06.2013

Figura 12c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AC 06.06.2013
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Figura 12d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AC-C
- 06.06.2013

Figura 12e – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AC-C 06.06.2013

Tabela 45 - Identificação do composto no material AC – 06.06.2013
Tempo de
retenção (min)
4,27
4,62
5,58
6,81
7,09
7,71
9,99
10,49
11,5
Fonte: a autora

Composto
Hexano
Acetaldeído
Acetona
Metanol
Nonano
Etanol
Decano
Clorofórmio (apenas no resíduo)
Água

Fórmula
molecular
C6H14
C2H4O
C3H6O
C2H6O
C9H20
C2H6O
C10H22
CCl3H
H2O
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Tabela 46 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45

Composto
Benzeno
Etanol

91

Tolueno, xilenos

29, 44
104, 146
131, 146
Conclusão

Presença
Não detectado
Detectado (7,71)
Detectados (11,27;
15,98; 17,71)
Detectado (4,62)
Não detectados
Não detectados

Acetaldeído
Metiltetraidronaftaleno
Metiltetraidronaftaleno
Queima com Etanol
O aparecimento de clorofórmio no resíduo, possivelmente é do material
Comentário
queimado.
Fonte: a autora
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Figura 13a – Cromatograma do material AB - 06.06.2013

Figura 13b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AB 06.06.2013
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Figura 13c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AB 06.06.2013

Figura 13d – Cromatograma do material AB-C - 06.06.2013

Figura 13e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material AB-C
- 06.06.2013
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Figura 13f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material AB-C 06.06.2013

Tabela 47 - Identificação do composto no material AB – 06.06.2013.
Tempo de
retenção (min)
4,27
4,63
4,65
5,47
5,58
6,81
7,09
7,71
9,99
11,4
4,19 a 21,43

19,17 a 29,32
15,32; 15,65;
15,98 e 17,71
24,89
25,77
26,36 a 28,15
26,93 a 27,70
28,72
30,07; 30,49
31,12 e 31,24
31,30; 31,63 e
31,72
Fonte: a autora

Composto
Hexano
Acetaldeído
Heptano
Octano
Acetona
Metanol
Nonano
Etanol
Decano
Água e tolueno
Hidrocarbonetos cíclicos (poucos), lineares e
ramificados

Fórmula
molecular
C6H14
C2H4O
C7H16
C8H18
C3H6O
C2H6O
C9H20
C2H6O
C10H22
H2O + C7H8
C6H14 a C14H30

Aromáticos substituídos

C9H12, C10H14,
C10H12, C11H16,
C11H14, C12H18,
C12H16

Etilbenzeno e Xilenos

C8H10

Metil-2,3-dihidroindeno
Tetraidronaftaleno
Metiltetraidronaftaleno
Dimetil-2,3-dihidroindeno
Naftaleno
Metilnaftaleno
Etilnaftalenos

C9H10
C10H14
C11H14
C11H14
C10H8
C11H10
C12H12

Dimetilnaftalenos

C12H12
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Tabela 48 - Monitoramento de íons específicos, conclusão e comentário
Íons
78, 52
31, 45

Composto
Benzeno
Etanol

91

Tolueno (dentro do pico da água), etilbenzeno e
xilenos

29, 44

Acetaldeído

104, 146

Metiltetraidronaftaleno

131, 146

Metiltetraidronaftaleno

Conclusão

Presença
Não detectado
Detectado (7,71)
Detectados (11,4;
15,32; 15,65; 15,98;
17,71)
Detectado (4,63)
Detectado (26,36 a
28,15)
Detectado (26,36 a
28,15)

Queima com gasolina
Na gasolina aparece o pico em 26,51 metiltetrahidronaftaleno misturado
Comentário
com etiltetrahidronaftaleno e o pico em 26,51
Fonte: a autora
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Quadro 12 - Descrição dos ensaios da simulação de incêndio.
Tarefas

Datas

Queima

08.08.2013

Preparação dos frascos de HS

20 e 21.08.2013

Análise por CGEM

21 a 23.08.2013

Fonte: a autora

Figura 14a – Cromatograma do material B-VIII - 08.08.2013

Figura 14b – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-VIII 08.08.2013
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Figura 14c – Cromatograma do material B-VIII-C - 08.08.2013

Figura 14d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos do material B-VIIIC - 08.08.2013

Tabela 49 - Conclusão e comentários para o material B-VIII
Conclusão queima com vela de parafina
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 15a – Cromatograma do material B-XI - 08.08.2013

Figura 15b – Cromatograma do material B-XI-C - 08.08.2013
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Figura 15c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material B-XIC - 08.08.2013

Tabela 50 - Conclusão e comentários para o material B-XI
Conclusão

queima com gasolina
Presença de etanol, tolueno e xilenos em proporções semelhantes de uma
Comentário gasolina, e ainda a presença de naftaleno, conforme mostra o
monitoramento de íons específicos abaixo apresentado.
Fonte: a autora
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Figura 16a – Cromatograma do material B-X - 08.08.2013

Figura 16b – Cromatograma do material B-X-C - 08.08.2013

Tabela 51 - Conclusão e comentários para o material B-X
Conclusão
queima com etanol em 7,71 min.
Comentário presença de etanol confere a sua presença.
Fonte: a autora
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Figura 17a – Cromatograma do material B-III - 08.08.2013
(x1,000,000)
TIC

11.414

2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75

20.774
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9.995
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0.25
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0.50

0.00

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

Figura 17b – Cromatograma do material B-III-C - 08.08.2013

Tabela 52 - Conclusão e comentários para o material B-III
Conclusão

queima com removedor e talvez uma pequena quantidade de gasolina.
Devido à pequena quantidade de compostos presentes no resíduo, acreditase que o material queimado é de difícil absorção e total combustão.
Comentário A presença de naftaleno, traços de tolueno e xilenos induz que há presença
de gasolina ou do produto de reação do material queimado com o
removedor, conforme mostra o monitoramento de íons específicos abaixo.
Fonte: a autora
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Figura 17c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material B-IIIC - 08.08.2013

Figura 17d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-III-C 08.08.2013

Figura 17e – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-III 08.08.2013
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Figura 18a – Cromatograma do material B-I - 08.08.2013

Figura 18b – Cromatograma do material B-I-C - 08.08.2013

Tabela 53 - Conclusão e comentários para o material B-I
Conclusão queima com diesel.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 19a – Cromatograma do material B-II - 08.08.2013

Figura 19b – Cromatograma do material B-II-C - 08.08.2013

Tabela 54 - Conclusão e comentários para o material B-II
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com gasolina.
Devido à presença de etanol, tolueno, xilenos e naftaleno indica a presença
de gasolina, conforme mostra o monitoramento de íons especifico abaixo.
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Figura 19c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material B-II-C
- 08.08.2013

Figura 19d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-II-C 08.08.2013
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Figura 20 – Cromatograma do material Frasco vazio-branco 4 - 08.08.2013

Tabela 55 - Identificação do composto no material Frasco vazio-branco 4 - 08.08.2013
Tempo de retenção (min)
5,10
11,47
Fonte: a autora

Composto
Trietilamina
Água

Fórmula molecular
C6H15N
H2O

192

Figura 21a – Cromatograma do material B-VI - 08.08.2013

Figura 21b – Cromatograma do material B-VI-C - 08.08.2013
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Figura 21c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material B-VIC - 08.08.2013

Tabela 56 - Conclusão e comentários para o material B-VI
Conclusão

queima com gasolina
Devido a presença de etanol, tolueno, xilenos e naftaleno indica a presença
Comentário
de gasolina, conforme mostra o monitoramento de íons especifico abaixo.
Fonte: a autora
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Figura 22a – Cromatograma do material B-V - 08.08.2013

Figura 22b – Cromatograma do material B-V-C - 08.08.2013

Tabela 57 - Conclusão e comentários para o material B-V
Conclusão

queima com removedor.
O material queimado possui alta absorção, pois o resíduo apresentou
compostos com maiores proporções em relação ao concreto. A presença de
Comentário naftaleno, traços de tolueno e xilenos induz que há presença de gasolina ou
do produto de reação do material queimado com o removedor, conforme
mostra o monitoramento de íons específicos abaixo.
Fonte: a autora
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Figura 22c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material B-V 08.08.2013

Figura 22d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-V 08.08.2013
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Figura 23a – Cromatograma do material B-XII - 08.08.2013

Figura 23b – Cromatograma do material B-XII-C - 08.08.2013
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Tabela 58 - Conclusão e comentários para o material B-XII
Conclusão

queima com removedor
O material queimado possui baixa absorção, pois o resíduo apresentou
compostos com menores proporções em relação ao concreto. Devido a
Comentário
presença de etanol, tolueno, xilenos e naftaleno indica a presença de
gasolina, conforme mostra o monitoramento de íons especifico abaixo.
Fonte: a autora

Figura 23c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material B-XIIC - 08.08.2013
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Figura 24a – Cromatograma do material B-VII - 08.08.2013

Figura 24b – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-VII 08.08.2013

Figura 24c – Cromatograma do material B-VII-C - 08.08.2013

199

Figura 24d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-VII-C
- 08.08.2013

Tabela 59 - Conclusão e comentários para o material B-VII
Conclusão

vela de parafina.
A visualização dos íons dos hidrocarbonetos alifáticos foi possível somente
Comentário
alta ampliação do cromatograma.
Fonte: a autora

Figura 25 – Cromatograma do material Frasco vazio- branco5 - 08.08.2013
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Figura 26a – Cromatograma do material B-IV - 08.08.2013

Figura 26b – Cromatograma do material B-IV-C - 08.08.2013

Figura 26c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-IV-C 08.08.2013

Tabela 60 - Conclusão e comentários para o material B-IV
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com diesel.
Os cromatogramas do resíduo do material queimado e do concreto não
apresentaram diferenças significativas entre eles.
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Figura 27a – Cromatograma do material B-IX - 08.08.2013

Figura 27b – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-IX 08.08.2013
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Figura 27c – Cromatograma do material B-IX-C - 08.08.2013

Figura 27d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material B-IX-C 08.08.2013

Tabela 61 - Conclusão e comentários para o material B-IX
Conclusão

queima com vela de parafina.
Somente no monitoramento de íons, é possível indicar se há presença da
vela de parafina no material, obtida utilizando a ampliação das intensidades
do monitoramento.
Percebe-se que a visualização dos íons específicos dos hidrocarbonetos é
Comentário
percebida no cromatograma do material queimado em relação ao queimado
no concreto, indicando que o material possui capacidade de absorver o
acelerante, desta forma, descartando a possibilidade de ser tecidos, lãs
sintéticas e papéis.
Fonte: a autora
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Quadro 13 - Descrição dos ensaios da simulação de incêndio
Tarefas

Datas

Queima

21.08.2013

Preparação dos frascos de HS

28.08.2013 e 29.08.201

Análise por CGEM

30.08.2013

Fonte: a autora

Figura 28 – Cromatograma do material branco01 - 30.08.2013

Figura 29a – Cromatograma do material 306 - 21.08.2013
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Figura 29b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 306 21.08.2013

Figura 29c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 306 21.08.2013
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Figura 29d – Cromatograma do material 306-C - 21.08.2013

Figura 29e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 306-C
- 21.08.2013
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Figura 29f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 306-C 21.08.2013

Tabela 62 - Conclusão e comentários para o material 306
Conclusão

Queima com gasolina.
Na queima deste material, percebe-se diferença no perfil cromatográfico das
partes analisadas, resíduo e concreto, principalmente na presença dos
hidrocarbonetos alifáticos, no resíduo do material predominou os
Comentário hidrocarbonetos mais leves em relação ao concreto.
Foi percebida a presença de benzeno, possivelmente derivado da gasolina
usada como acelerante ou ainda, uma contribuição da reação de queima do
material com o acelerante.
Fonte: a autora
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Figura 30a – Cromatograma do material 5A1 - 21.08.2013

Figura 30b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A1 –
21.08.2013
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Figura 30c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A1 21.08.2013

Figura 30d – Cromatograma do material 5A1-C -21.08.2013

209

Figura 30e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A1C - 21.08.2013

Figura 30f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A1-C 21.08.2013

Tabela 63 - Conclusão e comentários para o material 5A1
Conclusão

Queima com gasolina
Percebe-se que o material queimado tem pouca absorção de líquido ou
Comentário possui alta combustão, possibilitando a migração do acelerante para o
concreto
Fonte: a autora
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Figura 31a – Cromatograma do material 302 - 21.08.2013

Figura 31b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 302 21.08.2013
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Figura 31c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 302 21.08.2013

Figura 31d – Cromatograma do material 302-C - 21.08.2013
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Figura 31e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 302-C
- 21.08.2013

Figura 31f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 302-C 21.08.2013

Tabela 64 - Conclusão e comentários para o material 302
Conclusão

Queima com gasolina.
Percebe-se que no material queimado surgiram outros compostos diferentes
do concreto, possivelmente devido ao tipo de material queimado ou produto
Comentário
de formação da queima, como em 29,77 min e 29,83 min, identificados
como n-butilbenzenosulfonamida.
Fonte: a autora
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Figura 32a – Cromatograma do material 307 - 21.08.2013

Figura 32b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 307 21.08.2013

Figura 32c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 307 21.08.2013
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Figura 32d – Cromatograma do material 307-C - 21.08.2013

Figura 32e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 307-C
- 21.08.2013
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Figura 32f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 307-C 21.08.2013

Tabela 65 - Conclusão e comentários para o material 307
Conclusão
queima com diesel.
Comentário
sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 33a – Cromatograma do material 5A2 - 21.08.2013

Figura 33b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A2 21.08.2013
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Figura 33c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A2 21.08.2013

Figura 33d – Cromatograma do material 5A2-C - 21.08.2013
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Figura 33e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A2C - 21.08.2013

Figura 33f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A2-C 21.08.2013

Tabela 66 - Conclusão e comentários para o material 5A2
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com etanol.
Percebe-se a presença de hidrocarbonetos alifáticos leves, tolueno,
xilenos e outros hidrocarbonetos aromáticos, podendo ser contaminação
com gasolina ou do material queimado.
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Figura 34a – Cromatograma do material 303 - 21.08.2013

Figura 34b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 303
- 21.08.2013
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Figura 34c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 303 21.08.2013

Figura 34d – Cromatograma do material 303-C - 21.08.2013
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Figura 34e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 303-C
- 21.08.2013

Figura 34f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 303-C 21.08.2013

Tabela 67 - Conclusão e comentários para o material 303
Conclusão
queima com diesel.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 35a – Cromatograma do material 308 - 21.08.2013

Figura 35b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 308 21.08.2013

Figura 35c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 308 21.08.2013
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Figura 35d – Cromatograma do material 308-C - 21.08.2013

Figura 35e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 308-C
- 21.08.2013
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Figura 35f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 308-C
- 21.08.2013

Tabela 68 - Conclusão e comentários para o material 308
Conclusão
queima com removedor
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 36a – Cromatograma do material 5A3 - 21.08.2013

Figura 36b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A3 21.08.2013

Figura 36c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A3 21.08.2013
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Figura 36d – Cromatograma do material 5A3-C - 21.08.2013

Figura 36e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A3C - 21.08.2013
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Figura 36f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A3-C 21.08.2013

Tabela 69 - Conclusão e comentários para o material 5A3
Conclusão

queima com etanol
Percebe-se a presença de hidrocarbonetos alifáticos leves, tolueno, xilenos
Comentário e outros hidrocarbonetos aromáticos, podendo ser contaminação com
gasolina ou do material queimado.
Fonte: a autora
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Figura 37a – Cromatograma do material 304 - 21.08.2013

Figura 37b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 304 21.08.2013
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Figura 37c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 304 21.08.2013

Figura 37d – Cromatograma do material 304-C - 21.08.2013
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Figura 37e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 304-C
- 21.08.2013

Figura 37f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 304-C 21.08.2013

Tabela 70 - Conclusão e comentários para o material 304
Conclusão
queima com removedor.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 38 – Cromatograma do material branco02 - 30.08.2013

Figura 39a – Cromatograma do material 309 - 21.08.2013

Figura 39b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 309 21.08.2013
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Figura 39c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 309 21.08.2013

Figura 39d – Cromatograma do material 309-C - 21.08.2013
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Figura 39e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 309-C
- 21.08.2013

Figura 39f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 309-C 21.08.2013

Tabela 71 - Conclusão e comentários para o material 309
queima com vela de parafina com contaminantes do vapores de gasolina
e diesel (devido a presença de metanol)
o perfil linear dos hidrocarbonetos alifáticos a partir de 20 min, se
assemelha com o da vela de parafina, porém a presença de
hidrocarbonetos mais leves no início do cromatograma e a presença de
benzeno, etanol, tolueno, xilenos e outros hidrocarbonetos aromáticos se
Comentário assemelha com o da gasolina. A presença de metanol pode indicar
também a contaminação de vapores do óleo diesel.
Esta contaminação poderá ter sido no armazenamento das bases de
concreto, enquanto esperava-se duas semanas para preparação nos
frascos de headspace
Fonte: a autora
Conclusão
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Figura 40a – Cromatograma do material 5A4 - 21.08.2013

Figura 40b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A4 21.08.2013
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Figura 40c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A4 21.08.2013

Figura 40d – Cromatograma do material 5A4-C - 21.08.2013
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Figura 40e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A4C - 21.08.2013

Figura 40f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A4-C 21.08.2013

Tabela 72 - Conclusão e comentários para o material 5A4.
Conclusão

Queima com gasolina.
Percebe-se que o material queimado tem pouca absorção de líquido ou
Comentário
alta combustão, possibilitando a migração do acelerante para o concreto.
Fonte: a autora
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Figura 41a – Cromatograma do material 305 - 21.08.2013

Figura 41b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 305 21.08.2013
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Figura 41c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 305 21.08.2013

Figura 41d – Cromatograma do material 305-C - 21.08.2013
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Figura 41e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 305-C
- 21.08.2013

Figura 41f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 305-C 21.08.2013

Tabela 73 - Conclusão e comentários para o material 305.
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com gasolina.
Percebe-se que o material queimado tem alta absorção de líquido e
alta combustão, possibilitando a baixa migração do acelerante para o
concreto e a baixa quantidade de acelerantes no resíduo.
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Figura 42a – Cromatograma do material 310 - 21.08.2013

Figura 42b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 310 21.08.2013
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Figura 42c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 310 21.08.2013

Figura 42d – Cromatograma do material 310-C - 21.08.2013

Figura 42e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 310-C
- 21.08.2013
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Figura 42f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 310-C 21.08.2013

Tabela 74 - Conclusão e comentários para o material 310.
Conclusão
queima com gasolina.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 43a – Cromatograma do material 301 - 21.08.2013

Figura 43b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 301 21.08.2013

Figura 43c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 301 21.08.2013
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Figura 43d – Cromatograma do material 301-C - 21.08.2013

Figura 43e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 301-C
- 21.08.2013
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Figura 43f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 301-C 21.08.2013

Tabela 75 - Conclusão e comentários para o material 301.
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com etanol com gasolina??
a elevada proporção do pico do etanol em relação ao hidrocarbonetos
alifáticos e aromáticos da gasolina, indica que ele foi adicionado, além
da gasolina.
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Figura 44a – Cromatograma do material 473 - 21.08.2013

Figura 44b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 473 21.08.2013

Figura 44c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 473 21.08.2013
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Figura 44d – Cromatograma do material 473-C - 21.08.2013

Figura 44e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 473-C
- 21.08.2013
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Figura 44f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 473-C 21.08.2013

Tabela 76 - Conclusão e comentários para o material 473.
Conclusão queima com removedor.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora

Figura 45 – Cromatograma do material branco03 - 30.08.2013
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Figura 46a – Cromatograma do material 472 - 21.08.2013

Figura 46b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 472 21.08.2013
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Figura 46c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 472 21.08.2013

Figura 46d – Cromatograma do material 472-C - 21.08.2013
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Figura 46e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 472-C
- 21.08.2013

Figura 46f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 472-C 21.08.2013

Tabela 77 - Conclusão e comentários para o material 472.
Conclusão
queima com diesel.
Comentário
sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 47a – Cromatograma do material 311 - 21.08.2013

Figura 47b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 311 21.08.2013

253

Figura 47c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 311 21.08.2013

Figura 47d – Cromatograma do material 311-C - 21.08.2013
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Figura 47e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 311-C
- 21.08.2013

Figura 47f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 311-C 21.08.2013

Tabela 78 - Conclusão e comentários para o material 311.
Conclusão
queima com gasolina.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 48a – Cromatograma do material 474 - 21.08.2013

Figura 48b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 474 21.08.2013

Figura 48c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 474 21.08.2013
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Figura 48d – Cromatograma do material 474-C - 21.08.2013

Figura 48e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 474-C
- 21.08.2013
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Figura 48f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 474-C 21.08.2013

Tabela 79 - Conclusão e comentários para o material 474.
Conclusão
queima com vela de parafina e contaminantes de gasolina ou diesel.
Comentário Possui contaminação de gasolina ou proveniente do material queimado.
Fonte: a autora
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Figura 49 – Cromatograma do material branco04 - 30.08.2013

Figura 50a – Cromatograma do material 6B3 - 21.08.2013
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Figura 50b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B3 21.08.2013

Figura 50c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 6B3 21.08.2013
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Figura 50d – Cromatograma do material 6B3-C - 21.08.2013

Figura 50e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B3C - 21.08.2013
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Figura 50f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 6B3-C 21.08.2013

Tabela 80 - Conclusão e comentários para o material 6B3
Conclusão
queima com diesel.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 51a – Cromatograma do material 7C2 - 21.08.2013

Figura 51b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C2 21.08.2013
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Figura 51c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C2 21.08.2013

Figura 51d – Cromatograma do material 7C2-C - 21.08.2013
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Figura 51e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C2C - 21.08.2013

Figura 51f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C2-C 21.08.2013

Tabela 81 - Conclusão e comentários para o material 7C2
Conclusão
queima com removedor.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 52a – Cromatograma do material 5A5 - 21.08.2013

Figura 52b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A5 21.08.2013

Figura 52c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A5 21.08.2013
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Figura 52d – Cromatograma do material 5A5-C - 21.08.2013

Figura 52e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A5C - 21.08.2013
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Figura 52f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A5-C 21.08.2013

Tabela 82 - Conclusão e comentários para o material 5A5
Conclusão
queima com gasolina.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 53a – Cromatograma do material 5A9 - 21.08.2013

Figura 53b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A9 21.08.2013

269

Figura 53c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A9 21.08.2013

Figura 53d – Cromatograma do material 5A9-C - 21.08.2013
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Figura 53e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A9C - 21.08.2013

Figura 53f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A9-C 21.08.2013

Tabela 83 - Conclusão e comentários para o material 5A9
Conclusão
queima com etanol
Comentário Detectada presença de gasolina residual (contaminação).
Fonte: a autora
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Figura 54a – Cromatograma do material 7C3 - 21.08.2013

Figura 54b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C3 21.08.2013

Figura 54c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C3 21.08.2013
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Figura 54d – Cromatograma do material 7C3-C - 21.08.2013

Figura 54e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C3C - 21.08.2013
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Figura 54f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C3-C 21.08.2013

Tabela 84 - Conclusão e comentários para o material 7C3
Conclusão
queima com vela de parafina e gasolina.
Comentário Detectada presença de gasolina residual (contaminação).
Fonte: a autora
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Figura 55a – Cromatograma do material 5A7 - 21.08.2013

Figura 55b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A7 21.08.2013

Figura 55c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A7 21.08.2013
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Figura 55d – Cromatograma do material 5A7-C - 21.08.2013

Figura 55e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A7C - 21.08.2013
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Figura 55f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A7-C 21.08.2013

Tabela 85 - Conclusão e comentários para o material 5A7
Conclusão
queima com diesel.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 56 – Cromatograma do material vial vazio-02 - 05.09.2013

Figura 57a – Cromatograma do material 7C1 - 21.08.2013

Figura 57b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C1 21.08.2013
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Figura 57c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C1 21.08.2013

Figura 57d – Cromatograma do material 7C1-C - 21.08.2013
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Figura 57e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C1C - 21.08.2013

Figura 57f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C1-C 21.08.2013

Tabela 86 - Conclusão e comentários para o material 7C1
Conclusão
queima com diesel
Comentário Sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 58a – Cromatograma do material 6B5 - 21.08.2013

Figura 58b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B5 21.08.2013
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Figura 58c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 6B5 21.08.2013

Figura 58d – Cromatograma do material 6B5-C - 21.08.2013

Figura 58e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B5C - 21.08.2013
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Figura 58f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 6B5-C 21.08.2013

Tabela 87 - Conclusão e comentários para o material 6B5
Conclusão
queima com gasolina.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 59a – Cromatograma do material 5A6 - 21.08.2013

Figura 59b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A6 21.08.2013

Figura 59c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A6 21.08.2013
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Figura 59d – Cromatograma do material 5A6-C - 21.08.2013

Figura 59e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A6C - 21.08.2013
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Figura 59f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A6-C 21.08.2013

Tabela 88 - Conclusão e comentários para o material 5A6.
Conclusão
queima com diesel.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 60a – Cromatograma do material 6B4 - 21.08.2013

Figura 60b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B4 21.08.2013

Figura 60c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 6B4 21.08.2013
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Figura 60d – Cromatograma do material 6B4-C - 21.08.2013

Figura 60e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B4C - 21.08.2013
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Figura 60f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 6B4-C 21.08.2013

Tabela 89 - Conclusão e comentários para o material 6B4.
Conclusão
queima com removedor.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 61a – Cromatograma do material 5A8 - 21.08.2013

Figura 61b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A8 21.08.2013
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Figura 61c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A8 21.08.2013

Figura 61d – Cromatograma do material 5A8-C - 21.08.2013
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Figura 61e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 5A8C - 21.08.2013

Figura 61f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 5A8-C 21.08.2013

Tabela 90 - Conclusão e comentários para o material 5A8.
Conclusão

queima com etanol.
Constatada a presença de acetona, tolueno, xilenos e hidrocarbonetos
Comentário
aromáticos C9H12.
Fonte: a autora
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Quadro 14 - Descrição dos ensaios da simulação de incêndio.
Tarefas

Datas

Queima

21.08.2013 a 23.08.2013

Preparação dos frascos de HS

28.08.2013 e 29.08.201

Análise por CGEM

03.09.2013 a 04.09.2013

Fonte: a autora

Figura 62 – Cromatograma do material frasco vazio - branco 01

Figura 63a – Cromatograma do material 6B2 - 21.08.2013
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Figura 63b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B2 21.08.2013

Figura 63c – Cromatograma do material 6B2-C – 21.08.2013

Figura 63d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B2C – 21.08.2013

Tabela 91 - Conclusão e comentários para o material 6B2.
Conclusão
queima com gasolina aditivada.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 64a – Cromatograma do material 78AB – 22.08.2013

Figura 64b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 78AB
– 22.08.2013

295

Figura 64c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 78AB –
22.08.2013

Figura 64d – Cromatograma do material 78AB-C – 22.08.2013

Figura 64e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material
78AB-C – 22.08.2013
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Figura 64f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 78AB-C
– 22.08.2013

Tabela 92 - Conclusão e comentários para o material 78AB.
queima com removedor (percebe presença de compostos mais
leves da gasolina)
percebe-se uma intensidade maior nos picos do concreto indicando que
o material queimado tem baixa absorção do acelerante.
A proporção do etanol nestes materiais está maior que na referência do
removedor queimado no concreto, podendo ser contribuição do etanol
Comentário
presente na gasolina (contaminante)
A faixa de hidrocarbonetos está diferente de um removedor, pico 7,0
mais intendo que o removedor e pico 14,3 menos intenso que no
removedor, que pode ser alteração devido a contaminação da gasolina.
Fonte: a autora
Conclusão
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Figura 65a – Cromatograma do material 92B – 22.08.2013

Figura 65b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 92B –
22.08.2013

Figura 65c – Cromatograma do material 92B-C – 22.08.2013
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Figura 65d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 92BC – 22.08.2013

Tabela 93 - Conclusão e comentários para o material 92B.
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com gasolina.
Os poucos picos visualizados no material queimado indica que este
possui baixa absorção do acelerante e alta combustão.
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Figura 66a – Cromatograma do material 77AB – 22.08.2013

Figura 66b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 77AB
– 22.08.2013

Figura 66c – Cromatograma do material 77AB-C – 22.08.2013
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Figura 66d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material
77AB-C – 22.08.2013

Tabela 94 - Conclusão e comentários para o material 77AB.
Conclusão

queima com gasolina.
Os poucos picos visualizados no material queimado e concreto indica que
Comentário o material queimado tem alta absorção e que foi queimado
completamente, podendo ser uma madeira.
Fonte: a autora
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Figura 67a – Cromatograma do material 94A – 22.08.2013

Figura 67b – Cromatograma do material 94A-C – 22.08.2013

302

Figura 67c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 94AC – 22.08.2013

Tabela 95 - Conclusão e comentários para o material 94A.
Conclusão

queima com gasolina.
Os poucos picos visualizados no concreto indica e picos mais intensos no
Comentário material queimado, indica que o material queimado tem alta absorção e
que não foi queimado completamente.
Fonte: a autora
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Figura 68a – Cromatograma do material 7C5 – 22.08.2013

Figura 68b – Cromatograma do material 7C5-C – 22.08.2013

Figura 68c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C5C – 22.08.2013

304

Figura 68d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C5-C
– 22.08.2013

Tabela 96 - Conclusão e comentários para o material 7C5.
Conclusão

queima com removedor.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 69a – Cromatograma do material 77AD – 22.08.2013

Figura 69b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 77AD
– 22.08.2013
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Figura 69c – Cromatograma do material 77AD-C – 22.08.2013

Figura 69d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material
77AD-C – 22.08.2013

Tabela 97 - Conclusão e comentários para o material 77AD.
Conclusão

queima com gasolina.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 70a – Cromatograma do material 94B – 22.08.2013
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Figura 70b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 94B –
22.08.2013
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Figura 70c – Cromatograma do material 94B-C – 22.08.2013
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Figura 70d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 94BC – 22.08.2013

Tabela 98 - Conclusão e comentários para o material 94B.
Conclusão

queima com gasolina.
Baixa intensidade no material e concreto indica material com alta
Comentário
absorção de líquidos e alta combustão.
Fonte: a autora
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Figura 71a – Cromatograma do material 6B9 – 22.08.2013

Figura 71b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B9 –
22.08.2013

Figura 71c – Cromatograma do material 6B9-C – 22.08.2013

Figura 71d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B9C – 22.08.2013
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Tabela 99 - Conclusão e comentários para o material 6B9.
Conclusão

queima com gasolina.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 72a – Cromatograma do material 92A – 22.08.2013

Figura 72b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 92A –
22.08.2013
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Figura 72c – Cromatograma do material 92A-C – 22.08.2013

Figura 72d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 92AC – 22.08.2013

Tabela 100 - Conclusão e comentários para o material 92A.
Conclusão
queima com etanol (houve contaminação com gasolina).
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 73 – Cromatograma do material Frasco vazio – branco2– 22.08.2013

Figura 74a – Cromatograma do material 6B8 – 22.08.2013

Figura 74b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B8 –
22.08.2013
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Figura 74c – Cromatograma do material 6B8-C – 22.08.2013

Figura 74d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B8C – 22.08.2013

Tabela 101 - Conclusão e comentários para o material 6B8.
Conclusão

queima com gasolina.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 75a – Cromatograma do material 78AA – 22.08.2013

Figura 75b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 78AA
– 22.08.2013

Figura 75c – Cromatograma do material 78AA-C – 22.08.2013
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Figura 75d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material
78AA-C – 22.08.2013

Tabela 102 - Conclusão e comentários para o material 78AA.
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com diesel.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o
material queimado tem baixa absorção de líquidos.
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Figura 76a – Cromatograma do material 7C6 – 22.08.2013

Figura 76b – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C6 –
22.08.2013

Figura 76c – Cromatograma do material 7C6-C – 22.08.2013
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Figura 76d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C6C – 22.08.2013

Figura 76e – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C6-C –
22.08.2013

Tabela 103 - Conclusão e comentários para o material 7C6.
Conclusão

queima sem material acelerante.
Constatada somente presença de compostos provenientes da queima do
Comentário
material como acetona e acetaldeído.
Fonte: a autora
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Figura 77a – Cromatograma do material 6B7 – 22.08.2013

Figura 77b – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos e aromáticos no
material 6B7 – 22.08.2013

Figura 77c – Cromatograma do material 6B7-C – 22.08.2013
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Figura 77d – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos e aromáticos no
material 6B7-C – 22.08.2013

Tabela 104 - Conclusão e comentários para o material 6B7.
Conclusão

queima com etanol.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 78a – Cromatograma do material 6B1 – 21.08.2013

Figura 78b – Cromatograma do material 6B1-C – 21.08.2013

Tabela 105 - Conclusão e comentários para o material 6B1.
Conclusão
queima com gasolina.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 79 – Cromatograma do material Frasco vazio – branco3– 22.08.2013

Figura 80a – Cromatograma do material 6B6 – 21.08.2013

Figura 80b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B6 –
21.08.2013
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Figura 80c – Cromatograma do material 6B6-C – 21.08.2013

Figura 80d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 6B6C – 21.08.2013

Tabela 106 - Conclusão e comentários para o material 6B6.
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com gasolina.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando
que o material queimado tem baixa absorção de líquidos.

324

7.680

(x100,000)
3.0 TIC

11.498

Figura 81a – Cromatograma do material 78AC – 22.08.2013
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Figura 81b - Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 78AC
– 22.08.2013
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Figura 81c – Cromatograma do material 78AC -C – 22.08.2013

Figura 81d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 78AC
-C – 22.08.2013

Tabela 107 - Conclusão e comentários para o material 78AC.
Conclusão

queima com gasolina.
Baixa intensidade dos compostos voláteis no material e concreto indica
Comentário
material com alta absorção de líquidos e alta combustão.
Fonte: a autora
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Figura 82 – Cromatograma do material frasco vazio 1 (injetado em 04.09.2013)

Figura 83a – Cromatograma do material 95B – 23.08.2013

Figura 83b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 95B –
23.08.2013
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Figura 83c – Cromatograma do material 95B-C – 23.08.2013

Figura 83d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 95BC – 23.08.2013

Figura 83e – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 95B-C –
23.08.2013

Tabela 108 - Conclusão e comentários para o material 95B.
Conclusão

queima com removedor.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 84a – Cromatograma do material 7C4 – 22.08.2013

Figura 84b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C4 –
22.08.2013

Figura 84c – Cromatograma do material 7C4-C – 22.08.2013
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Figura 84d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 7C4C – 22.08.2013

Figura 84e – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 7C4-C –
22.08.2013

Tabela 109 - Conclusão e comentários para o material 7C4.
Conclusão

queima com diesel.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora

330

Figura 85a – Cromatograma do material 77AC – 22.08.2013

Figura 85b – Cromatograma do material 77AC-C – 22.08.2013

Figura 85c – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material
77AC-C – 22.08.2013

Tabela 110 - Conclusão e comentários para o material 77AC
Conclusão
Comentário
Fonte: a autora

queima com gasolina.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o
material queimado tem baixa absorção de líquidos.
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Figura 86a – Cromatograma do material 95A – 23.08.2013

Figura 86b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 95A –
23.08.2013
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Figura 86c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 95A –
23.08.2013

Figura 86d – Cromatograma do material 95A-C – 23.08.2013

Figura 86e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 95AC – 23.08.2013

Tabela 111 - Conclusão e comentários para o material 95A
Conclusão

queima com diesel.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 87a – Cromatograma do material 81B – 23.08.2013

Figura 87b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 81B –
23.08.2013
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Figura 87c – Cromatograma do material 81B-C – 23.08.2013

Figura 87d – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 81BC – 23.08.2013

Tabela 112 - Conclusão e comentários para o material 81B
Conclusão

queima com gasolina.
O acelerante aparece mais intenso no concreto, indicando que o material
Comentário
queimado tem baixa absorção de líquidos.
Fonte: a autora
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Figura 88 – Cromatograma do material frasco vazio02.
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Quadro 15 - Descrição dos ensaios da simulação de incêndio
Tarefas

Datas

Queima

21 a 23.08.2013

Preparação dos frascos de HS

29 a 30.08.2013

Análise por CGEM

05 a 06.09.2013

Fonte: a autora

Figura 89 – Cromatograma do material vial vazio-03 - 05.09.2013

Figura 90a – Cromatograma do material 82A - 23.08.2013
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Figura 90b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 82A23.08.2013

Figura 90c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 82A23.08.2013

Figura 90d – Cromatograma do material 82A-C - 23.08.2013
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Figura 90e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 82AC - 23.08.2013

Figura 90f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 82A-C 23.08.2013

Tabela 113 - Conclusão e comentários para o material 82A.
Conclusão
queima com gasolina.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 91a – Cromatograma do material 95C - 23.08.2013

Figura 91b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 95C 23.08.2013
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Figura 91c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 95C 23.08.2013

Figura 91d – Cromatograma do material 95C-C - 23.08.2013
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Figura 91e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 95CC - 23.08.2013

Figura 91f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 95C-C 23.08.2013

Tabela 114 - Conclusão e comentários para o material 95C.
Conclusão

queima com vela de parafina ou sem acelerante.
observa-se traços de etanol no material e no concreto. Somente no
Comentário
concreto observa alguns discretos íons de hidrocarbonetos alifáticos.
Fonte: a autora
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Figura 92a – Cromatograma do material 82B - 23.08.2013

Figura 92b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 82B 23.08.2013
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Figura 92c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 82B 23.08.2013

Figura 92d – Cromatograma do material 82B-C - 23.08.2013

Figura 92e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 82BC - 23.08.2013
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Figura 92f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 82B-C 23.08.2013

Tabela 115 - Conclusão e comentários para o material 82B.
Conclusão
queima com diesel.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora

345

Figura 93a – Cromatograma do material 83B - 23.08.2013

Figura 93b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 83B 23.08.2013
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Figura 93c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 83B 23.08.2013

Figura 93d – Cromatograma do material 83B-C - 23.08.2013

Figura 93e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 83BC - 23.08.2013
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Figura 93f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 83B-C 23.08.2013

Tabela 116 - Conclusão e comentários para o material 83B.
Conclusão

queima com vela de parafina ou sem acelerante
observa-se traços de etanol nos materiais e de hidrocarbonetos alifáticos
Comentário
somente no concreto.
Fonte: a autora
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Figura 94a – Cromatograma do material 93A - 23.08.2013

Figura 94b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 93A 23.08.2013
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Figura 94c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 93A 23.08.2013

Figura 94d – Cromatograma do material 93A-C - 23.08.2013
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Figura 94e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 93AC - 23.08.2013

Figura 94f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 93A-C 23.08.2013

Tabela 117 - Conclusão e comentários para o material 93A.
Conclusão
queima gasolina.
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 95 – Cromatograma do material vial vazio02 - 06.09.2013

Figura 96a – Cromatograma do material 83A - 23.08.2013

Figura 96b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 83A 23.08.2013
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Figura 96c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 83A 23.08.2013

Figura 96d – Cromatograma do material 83A-C - 23.08.2013
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Figura 96e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 83AC - 23.08.2013

Figura 96f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 83A-C 23.08.2013

Tabela 118 - Conclusão e comentários para o material 83A.
Conclusão
queima removedor
Comentário sem comentário
Fonte: a autora
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Figura 97a – Cromatograma do material 81A - 23.08.2013

Figura 97b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 81A 23.08.2013
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Figura 97c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 81A 23.08.2013

Figura 97d – Cromatograma do material 81A-C - 23.08.2013
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Figura 97e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 81AC - 23.08.2013

Figura 97f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 81A-C 23.08.2013

Tabela 119 - Conclusão e comentários para o material 81A.
Conclusão
queima com etanol
Comentário observa-se traços de hidrocarbonetos aromáticos nos materiais.
Fonte: a autora
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Figura 98a – Cromatograma do material 93B - 23.08.2013

Figura 98b – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 93B 23.08.2013
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Figura 98c – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 93B 23.08.2013

Figura 98d – Cromatograma do material 93B-C - 23.08.2013
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Figura 98e – Monitoramento de íons específicos dos HC aromáticos no material 93BC - 23.08.2013

Figura 98f – Monitoramento de íons específicos dos HC alifáticos no material 93B-C 23.08.2013

Tabela 120 - Conclusão e comentários para o material 93B.
Conclusão queima com etanol
Comentário sem comentário
Fonte: a autora

