
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Maciel de Araújo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo do comportamento térmico do inseticida HCH com 

perspectivas para aplicação em descontaminação térmica de solos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto 
2011 

 



 
 

Marcela Maciel de Araújo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estudo do comportamento térmico do inseticida HCH com 

perspectivas para aplicação em descontaminação térmica de solos  

 
Dissertação apresentada para obtenção do 
título de Mestre em Química, área de 
Química Ambiental junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Química do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Campus de São José do 
Rio Preto. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Ieda Ap. Pastre 
Fertonani  
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto 
2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do IBILCE  
Campus de São José do Rio Preto - UNESP 

 
Araújo, Marcela Maciel de. 
      Estudo do comportamento térmico do inseticida HCH com 
perspectivas para aplicação em descontaminação térmica de 
solos / Marcela Maciel de Araújo. - São José do Rio Preto: [s.n.], 
2011. 

                       120 f. : il. 30 cm 
 

      Orientador: Iêda Aparecida Pastre Fertonani 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, 
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 

 
      1. Química ambiental.  2. Inseticidas – Propriedades 
térmicas.  3. Solos – Poluição.  4. Solos – Propriedades 
térmicas.  I. Fertonani, Iêda Aparecida Pastre.  II. Universidade 
Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas.  III. Título. 

 
CDU – 631.436 



Marcela Maciel de Araújo 
 
 
 
 

 
 
 

Estudo do comportamento térmico do inseticida HCH com 

perspectivas para aplicação em descontaminação térmica de solos  

 
Dissertação apresentada para obtenção do 
título de Mestre em Química, área de 
Química Ambiental, junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Química do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Campus de São José do 
Rio Preto.  
 
 

Banca Examinadora 
 
Profª. Drª. Ieda Ap. Pastre Fertonani    
Professora Assistente Doutora 
UNESP – São José do Rio Preto 
Orientadora 
 
Profª. Drª. Marisa Spirandeli Crespi 
Professor Adjunto Doutor 
UNESP – Araraquara 
 
Profª. Drª. Vera Aparecida de Oliveira Tiera 
Professora Assistente Doutora 
UNESP – São José do Rio Preto 
 

São José do Rio Preto – SP 
17/novembro/2011



 

 

 

 
 

Dedico este trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os meus familiares, em especial aos meus pais, José Rubens (in 

memorian) e Francisca Araújo, aos meus avós José e Isaura, ao meu irmão 

João Paulo Araújo e sua esposa Natália, as minhas tias Maria Conceição e 

Diva, ao Milton, meu segundo pai, pelo incentivo constante e pelo apoio 

incondicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

- À orientadora Profª. Drª. Iêda Ap. P. Fertonani; 

 

- Ao Eng. Dr. Scandar G. Ignatius e ao químico (MSc). Alex de O. e Oliveira; 

 

- As professoras Drª. Vera Ap. de O. Tiera e Drª. Marisa S. Crespi por 

gentilmente participarem da banca e ao prof. Dr. Fernando Fertonani; 

 

- A coordenação e aos professores do programa de Pós-Graduação; 

 

- Ao BNDES pela concessão da bolsa; 

 

- Ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São Paulo pelo 

fornecimento do local para o desenvolvimento da pesquisa; 

 

- As amigas Ana Carolina La Laina Cunha, Edna Gubitoso, Carolina 

Urushibata, Ana Paula Shibata; 

 

- Aos colegas do Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas do Centro de 

Tecnologias Ambientais e Energéticas do IPT, em especial, à Profª. Drª. 

Cláudia E. Teixeira e Sandra L. de Moraes;  

 

- Ao Laboratório de Análises Químicas e ao Laboratório de Processos 

Partículas do IPT; 

 

- Ao Departamento de Química Fundamental do IQ da USP, em especial à 

Profª. Drª. Vera R. L. Constantino e ao técnico Ricardo Couto; 

 

- Ao Ciro José Ribeiro Villela Araujo.  



 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta o estudo experimental do comportamento térmico do 

inseticida hexaclorociclohexano, para avaliar se a técnica de dessorção térmica 

é indicada no processo de descontaminação do solo para este tipo de 

contaminante. Para a realização deste estudo, amostras do inseticida foram 

submetidas a diversas temperaturas com diferentes tempos, no intuito de 

avaliar as perdas de massa e verificar a possível geração de contaminantes por 

meio das emissões gasosas durante o aquecimento. Os resultados indicaram 

que no aquecimento do inseticida houve liberação de cloro e possível 

decomposição do inseticida e das impurezas presentes na amostra. Observou-

se também a formação de bifenilas policloradas, furanos, benzeno, 

clorobenzeno, dentre outros, e a volatilização dos compostos presentes na 

amostra. A concentração dos isômeros do inseticida quando submetido à 

temperatura de 350°C diminuiu após quatro dias de aquecimento, ao ponto de 

ficar próximos dos valores orientadores para solo estabelecidos pela CETESB. 

Pode-se concluir que o comportamento térmico do inseticida HCH mostrou-se 

satisfatório para a aplicação da técnica de dessorção térmica, pois sua 

concentração diminuiu significativamente nos experimentos realizados. 

Verifica-se que a aplicação da técnica exige o tratamento das emissões 

gasosas geradas.  

 

Palavras-chave: solos contaminados, tratamento térmico, hexaclorociclohexano 

(HCH).  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents the experimental study of the thermal behavior of the 

insecticide hexachlorocyclohexane, to evaluate the technique of thermal 

desorption is indicated in the process of decontamination of soil for this type of 

contaminant. For this study, samples of the insecticide were subjected to 

different temperatures at different times, in order to evaluate the mass losses 

and check the possible generation of contaminants through gaseous emissions 

during heating. The result indicates that the heating of the insecticide was 

release of chlorine and possible decomposition of the insecticide and the 

impurities in the sample. We also observed the formation of polychlorinated 

biphenyls, furans, benzene, chlorobenzene, among others, and evaporation of 

the compounds present in the sample. The concentration of the insecticide 

isomers when subjected to a temperature of 350 °C decreased after four days 

of heating, the point of being close to the guiding values for soil established by 

CETESB. It can be concluded that the thermal behavior of the insecticide HCH 

was satisfactory for the application of the technique of thermal desorption, since 

its concentration decreased significantly in the experiments. It appears that the 

technique requires the treatment of gaseous emissions generated.  

 

Keywords: contaminated soils, heat treatment, hexachlorocyclohexane (HCH). 
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22 

 

1 Introdução 

 

Áreas contaminadas representam um risco à população e ao meio ambiente. 

Há diversas técnicas para a descontaminação dessas áreas, como a bioremediação, 

nanoremediação, oxidação química, dentre outras.  

A técnica de tratamento térmico utilizada como opção para a remediação de 

áreas contaminadas por pesticidas organoclorados, tem se mostrado vantajosa em 

relação às demais técnicas quando são observadas questões práticas como o tempo 

necessário de execução e a eficiência dos seus resultados (VIANA, 2006). 

O objetivo desse tipo de descontaminação é provocar a dessorção dos 

contaminantes através do aquecimento por um período de tempo. Durante o 

aquecimento podem surgir contaminantes que foram vaporizados e por isso, deve 

haver um sistema de coleta para tratamento posterior ou destruição.  

A concentração do contaminante e sua distribuição espacial na área podem 

afetar o desempenho do processo de tratamento térmico, assim como o tamanho 

das partículas e as características físico-químicas e biológicas do contaminante.  

A escolha do tema estudado deve-se a necessidade atual em conhecimentos 

sobre técnicas de descontaminação de solos e águas subterrâneas, uma vez que as 

legislações ambientais apontam cada vez mais para a necessidade de se ter 

soluções para as áreas contaminadas.  

O estudo da descontaminação térmica de uma área contaminada por 

hexaclorociclohexano (HCH) está sendo realizado por um grupo de pesquisas no 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo-SP justamente pela 

necessidade de enquadrar essa área nas legislações ambientais vigentes. 

O HCH é um inseticida organoclorado, pertencente ao grupo dos Poluentes 

Orgânicos Persistentes (subgrupo do grupo mais abrangente das Substâncias 

Tóxicas Persistentes), presente em diversas áreas contaminadas no mundo, 

inclusive no Brasil.  

Este composto é estável, e, portanto persistente, fazendo com que seus 

efeitos durem por muito tempo podendo ser largamente disperso antes de se 

decompor. Apresenta grande tendência para se acumular, ou bioconcentrar nos 
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tecidos dos organismos vivos devido a sua alta hidrofobicidade e baixa reatividade 

com o meio ambiente, fazendo com que sua decomposição seja muito difícil.  

A produção de HCH e o despejo de resíduos da produção resultaram em 

inúmeras áreas contaminadas por esta substância em todo o mundo. 

Contaminações graves foram relatadas, por exemplo, no Rio de Janeiro (Brasil), 

Pontevedra (Espanha), Bilbao (Espanha), Chemnitz (Alemanha). Esses locais 

contaminados estão atuando agora como reservatórios de HCH a partir do qual os 

isômeros do HCH podem sofrer lixiviação ou volatilização no ambiente por décadas 

ou mesmo séculos, se contramedidas adequadas não forem tomadas (JIT et al., 

2011).  

Um projeto de remediação para este tipo de contaminante requer estudos que 

indiquem as formas mais eficientes que levam a sua diminuição ou eliminação sem 

gerar outros contaminantes ou resíduos. Sendo assim, torna-se necessário saber 

quais efeitos o aquecimento do contaminante pode ocasionar. Tais estudos 

permitirão avaliar a possibilidade de degradação e/ou dessorção do contaminante e 

também auxiliarão na previsão de uma possível contaminação do ar e da água por 

meio da volatilização e da lixiviação. 

Por isso, são necessários cada vez mais estudos que indiquem o 

comportamento do inseticida HCH para auxiliar a escolha da melhor técnica de 

remediação a ser aplicada em áreas contaminadas por eles.     
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2 Objetivo  

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar o efeito de alguns fatores no 

comportamento térmico do inseticida HCH técnico, a fim de disponibilizar dados e 

conhecimentos para serem utilizados na tomada de decisão na aplicação de  

descontaminação térmica em área contaminada com compostos organoclorados e 

também dar suporte aos estudos relacionados à quimica ambiental do contaminante 

no ambiente. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Verificar o comportamento térmico do inseticida HCH técnico na sua 

decomposição ou volatilização, analisando: 

a) O efeito da temperatura; 

b) O efeito do tempo de aquecimento. 

- Identificar os produtos gerados no aquecimento do HCH; 

- Verificar a viabilidade da aplicação da técnica de tratamento térmico para 

este contaminante através dessas análises; 

- Propor tratamentos para as emissões gasosas geradas durante o processo 

térmico. 
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3  Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Hexaclorociclohexano (HCH) 

 

3.1.1 Características gerais 

 

De acordo com INCHEM (1991), o HCH não ocorre naturalmente na natureza, 

sendo sintetizado pela primeira vez por Michael Faraday em 1825, sua estrutura 

química foi descoberta em 1836 e suas propriedades inseticidas em 1942. 

Nos Estados Unidos, o HCH de grau técnico (misturas de isômeros do HCH e 

impurezas), foi utilizado como inseticida e, continha os isômeros: gama (γ) (lindano), 

alfa (α), beta (β), delta (δ) e épsilon ( ) – HCH, além de impurezas (ATSDR, 2005). 

No Brasil, o HCH esteve presente em algumas formulações comerciais na 

forma de pó, granulado, pó molhável, concentrado emulsionável, solução para 

produção de óleos e aerossol. Era utilizado na agricultura para controlar pragas, 

conhecido como pó-de-broca, por causa da utilização no combate à broca de 

lavouras de café e foi usado também na preservação de madeiras. 

O HCH começou a ser produzido no Brasil em 1955. Foram produzidas 18,4 

mil t de HCH e 6,5 mil t foram importadas entre 1955 e 1982. Os únicos registros de 

importação são após 1996, e totalizam 14 t até julho de 2003. Após a década de 60, 

apenas o lindano isolado dos seus isômeros foi comercializado (ALMEIDA et al., 

2007).  

O mapa apresentado na Figura 1 esboça uma visão geral dos países que 

produziram o lindano e geraram os maiores estoques de resíduos de HCH, em 

valores aproximados. 
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Figura 1 – Quantidade de Lindano produzido no mundo (IHPA, 2010). 

 

Atualmente, o HCH teve sua utilização e comercialização restringida, 

conforme Portaria n° 329/1985 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Podendo, apenas o lindano, ser utilizado para preservação de 

madeiras (ALMEIDA et al., 2007).  

Sua fórmula molecular é C6H6Cl6, é estável, fácil de preparar a partir de cloro 

e benzeno. A designação hexaclorociclobenzeno (BHC) utilizada para o HCH técnico 

é incorreta, entretanto ainda é bastante usada, principalmente sua abreviação BHC. 

A denominação correta é hexaclorociclohexano (abreviação HCH), porém também é 

chamado apenas de lindano que é somente o isômero γ-HCH (gama-HCH), que 

possui maior grau inseticida. As Figuras 2 e 3 apresentam a fórmulas estruturais dos 

compostos BHC e HCH, respectivamente. (INCHEM, 1991)  

Teoricamente, são possíveis dezessete isômeros do HCH, mas devido às 

incompatibilidades espaciais e instabilidades termodinâmicas, foram detectados 

apenas nove (INCHEM, 1991). 

 

Figura 2 – Estrutura molecular do BHC. 
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Verifica-se pela Figura 2 que a fórmula estrutural molecular do BHC é 

diferente da fórmula do HCH (Figura 3), principalmente pela presença do anel 

aromático no BHC.   

 

Figura 3 – Estruturas moleculares dos isômeros dos HCH (Ukisu e Miyaderas,  

2005). 

 

A Figura 3 mostra a disposição dos átomos de H e Cl na estrutura dos 

isômeros do HCH e a Figura 4 apresenta as estruturas moleculares dos isômeros do 

HCH na conformação mais estável, com a disposição dos seis átomos de hidrogênio 

e de cloro ligados aos átomos de carbono.  

O HCH técnico é composto de aproximadamente 10% de isômeros e o 

restante de outros compostos (INCHEM, 1991). A composição dos isômeros 

consiste de 65-70% do α-HCH, 7-10% do β-HCH, 14-15% do γ-HCH. 

 O β-HCH tem seis cloros ligados na posição axial (Figuras 4 e 5). O isômero 

β-HCH é o mais persistente no ambiente, provavelmente devido a sua configuração 

mais estável o que dificulta a quebra da molécula. 

Os isômeros do HCH são estáveis em meios ácidos e instáveis em condições 

alcalinas. Ao se substituir um hidrogênio do ciclohexano por outro átomo ou grupo 

de átomos, as posições axiais são muito mais impedidas estericamente (ALMEIDA, 

2004).  

Os átomos de hidrogênio (H) ou de cloro (Cl) podem formar um plano paralelo 

ao “equador”, com o átomo de carbono ao qual está ligado e o carbono adjacente 

formando a posição equatorial. A ligação dos átomos de Cl ou H também pode ser 

perpendicular ao “eixo” da molécula, estando na posição axial. Apesar do tamanho 

do átomo de cloro, a estrutura cíclica não permite que átomos de carbono sofram 

rotações. Em função disso, os átomos de Cl e H podem ligar-se à estrutura cíclica 
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em várias combinações em relação à orientação espacial resultando na ocorrência 

de diferentes isômeros (BORGES, 1996).  
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Figura 4 – Isômeros corformacionais do HCH (Oliveira, 1994). 

 

Pela Figura 5 verifica-se que o isômero γ-HCH (lindano) tem um plano de 

simetria e o β-HCH possui três planos de simetria, enquanto que o α-HCH é uma 

molécula quiral. Os diagramas a direita indicam substituições de cloro nas 

orientações axial (a) e equatorial (e) (XIAO et al., 2004). 

 

Figura 5 – Estruturas dos isômeros α-, β-, e γ-HCH (Xiao et al., 2004). 

 (Lindano) 
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Um grande numero de estudos tem sido relatados sobre as propriedades 

físico-químicas dos isômeros α- e γ-HCH. Mais recentemente, as propriedades de 

particionamento do isômero β-HCH foram medidas, e alguns deles parecem sugerir 

que o isômero β-HCH sofreu desvios consideráveis para α- e γ-HCH devido à 

energia de cristalização excepcionalmente elevada desse isômero que possui um 

maior grau de simetria em relação aos outros, e que essa energia estava 

relacionada com a energia de solvatação desses isômeros (XIAO et al., 2004).  

Xiao e outros (2004) estudaram seis propriedades físico-químicas 

(solubilidade em água, coeficiente de partição octanol-água, pressão de vapor, 

constante da Lei de Henry, coeficiente de partição octanol-ar e solubilidade em 

octanol) em função da temperatura dos isômeros α-, β-, e γ-HCH. Concluíram que a 

capacidade de partição do β-HCH é maior em relação aos outros dois isômeros 

estudados. E, que isso, não poderia ser explicado pela energia de solvatação dos 

três isômeros.  

O HCH é um sólido branco que pode evaporar no ar como um vapor incolor 

com um odor levemente de mofo. A volatilização dos isômeros do HCH é 

intensificada pela água podendo atingir os mananciais superficiais e subterrâneos, e 

serem carreados pelo vento, pois podem se agregar ao material particulado 

atmosférico (TARDIVO, 2005). 

O odor característico do HCH técnico deve-se às impurezas presentes, 

principalmente ao heptaclorohexano (INCHEM, 1991).  

A presença do átomo de cloro na molécula do HCH reduz sua reatividade 

com outras moléculas orgânicas, pois as ligações carbono-cloro são difíceis de 

serem rompidas. Tais características muitas vezes são vantajosas, mas indicam 

também que a degradação desses compostos é lenta (BAIRD, 2002).  

As propriedades físicas de alguns isômeros do HCH estão relacionadas na 

Tabela 1. Percebe-se que os pontos de fusão dos isômeros são elevados, portanto 

se o objetivo é a degradação ou dessorção térmica são necessárias temperaturas 

elevadas. 

 

 

 



30 

 

Tabela 1 – Propriedades físicas dos isômeros α, β, γ, δ-HCH. 

 Propriedades αααα ββββ  γγγγ  δδδδ 

Ponto de fusão (P.F.) °C 159-160 314-315 112,5 141-142 
Ponto de ebulição (P.E.)  288 °C a 

760 mm 
Hg 

60 °C a 
0,5 mm Hg 

323,4 °C a 
760 mm 

Hg 

60 °C a 0,33 
mm Hg 

Pressão de Vapor (mm 
Hg) 0,02 a 

20°C 
2,8. 10-7 a 

20°C 

3,26 x 10-5 
a 20°C e 

45,6. 10-5 a 
40°C 

1,7. 10-5 

Densidade (g/cm3) 1,87 a 
20°C 

1,89 1,89 a 
19°C 

------ 

Acetona 
 13,9 10,3 43,5 71,1 

Benzeno 
 

9,9 1,9 28,8 41,1 

Etanol 
 

1,8 1,1 6,4 24,2 

S 
O 
L 
U 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
 

(20 oC, 
g/100g) 

Água 
 1,63.10-4 0,7.10-4 7,9.10-4 10. 10-4 

Fonte: adaptado de Almeida (2004). 

 

A desidrocloração do HCH é acelerada pela água na presença de luz e/ou 

bases. Acredita-se que na cinética da reação o primeiro produto para remoção do 

ácido clorídrico (HCl) por substituição nucleofílica  é o pentaclorociclohexano, que 

depois se transforma em tetraclorociclohexano e triclorobenzenos (INCHEM, 1991).  

A degradação térmica do HCH gera 1, 2, 4-triclorobenzeno. O HCH é 

reduzido a benzeno por resíduos de zinco em meio ácido e reage lentamente com 

cloro, podendo obter-se undecaclorociclohexano (C6HCl11). Reage também com 

sulfetos e tiocianatos dos metais alcalinos e alguns outros compostos (FEIDIEKER 

et al., 1995; ALMEIDA, 2004; BORGES, 1996; MELNIKOV, 1971). 

Deo e outros (1980) estudaram a isomerização do HCH, e encontraram uma 

conversão lenta de α-HCH para os demais isômeros em uma solução aquosa estéril 

durante um período de quatro semanas. 



31 

 

Na literatura, Rodante e outros (2000) realizaram análises térmicas por 

termogravimetria(TG) do lindano com amostras de 8 - 10 mg em atmosfera dinâmica 

e por calorimetria exploratória diferencial (DSC) com fluxo de argônio de 50 mL min-1 

e as taxas de aquecimento usadas foram de 2.5, 5, 10, 15 e 20 K min-1. Pela Figura 

6 observa-se que o lindano atinge o ponto de fusão em 116,85°C.  

A curva de DSC e TG do lindano na Figura 6 mostra que depois da fusão 

correspondente ao efeito endotérmico na curva de DSC a 116,85°C, este composto 

sofre um processo exotérmico. Após este efeito térmico a aparente diminuição da 

temperatura da amostra observada na curva de TG como a digitalização de 

aquecimento (Figura 6) é devido ao comportamento da amostra que esquenta mais 

que a temperatura programada, por isso ela tem que resfriar. Percebe-se que o 

equipamento não compensa esse comportamento ocasionado pelas propriedades 

físicas da amostra.   

Rodante e outros (2000) estudaram a possibilidade de alguns compostos 

sofrerem volatilização sem decomposição e perceberam que o lindano sofre 

volatilização, mas não encontraram traços na espectrometria de massas para o 

resíduo carbonáceo do lindano, então não foi possível verificar os compostos 

volatilizados durante o tratamento térmico.  

 

Figura 6 – Curvas de TG e DSC do lindano em diversas taxas de aquecimento 

(Rodante et al., 2000). 

 

No estudo da decomposição do lindano em água, Kubátuvá, Lahadec e 

Hawthorne (2002), mostraram que houve a formação de pentaciclohexeno, 

triclorobenzenos, diclorobenzenos, clorobenzeno, e fenóis clorados além de cloreto 
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de hidrogênio (Figura 7). A decomposição completa dos principais compostos 

formados foi alcançada em menos de uma hora a 200 °C para o lindano. Entretanto, 

não comentaram se houve a formação de compostos alifáticos.  

 

Figura 7 – Possíveis vias de decomposição do lindano. Os isômeros em negrito são 

normalmente encontrados em concentrações 10 vezes maiores do que outros 

isômeros mostrados. (Kubátuvá, Lahadec , Hawthorne, 2002). 
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Salvador e outros (2002) realizaram um estudo sobre a decomposição de 

lindano aquecido por microondas a 400 °C, utilizando como material de suporte a 

sepiolita modificada com hidróxido de sódio e com hidróxido de sódio e níquel. No 

primeiro caso, o lindano sofreu dehalogenação formando pentaclorociclohexeno e 

triclorobenzenos. Já no segundo caso, houve a formação de NaCl e CO2. 

Ukisu e Miyaderas (2005) avaliaram a descloração dos isômeros α, β, γ, δ-

HCH e a formação de benzeno na presença de solução alcalina de NaOH e 2-

propanol suportados por uma solução catalítica de paládio (Pd/C). Os resultados 

indicaram que apenas na solução alcalina todos os isômeros avaliados perderam 

moléculas de HCl em temperatura ambiente e foram transformados para 

triclorobenzenos (predominantemente 1, 2, 4 triclorobenzeno), embora a taxa de 

reação do β-HCH tenha sido menor do que a dos demais isômeros. Com a adição do 

catalisador Pd/C e aquecendo a 55°C a descloração catalítica dos triclorobenzenos, 

produziu benzeno (Figura 8) com alto rendimento (70%). 

 

 

Figura 8 - Vias de descloração de HCH em 2-propanol. As setas em negrito indicam 

a rota principal, e as setas pontilhadas indicam as rotas de menor importância. 

H * denota uma espécie de hidrogênio gerado a partir de 2-propanol (Ukisu e 

Miyaderas, 2005). 
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3.1.2 Toxicologia e toxicocinética 

 

Alguns compostos organoclorados presentes no ambiente, como o caso do 

HCH, têm uma probabilidade muito maior de se ligarem à superfície do material 

orgânico em suspensão na água e aos sedimentos nas regiões mais profundas do 

que estarem dissolvidos na própria água. Através dessas fontes, se inserem nos 

organismos vivos, como peixes (BAIRD, 2002). No caso do HCH, o seu 

comportamento no solo e na água subterrânea, ainda não é totalmente conhecido.  

O HCH é menos bioacumulativo que outros organoclorados conhecidos 

(Dicloro-Difenil-Tricloroetano-DDT, Heptacloro, Endrin, Endossulfan, 

Pentaclorofenol) devido as suas baixas lipofilicidades, além disso, as altas pressões 

de vapor facilitam o transporte para longas distâncias na atmosfera (ALMEIDA et al., 

2007).  

O principal efeito observado dos isômeros de HCH em experimentos 

envolvendo animais foi sobre o Sistema Nervoso Central (DOMINGUES, 2001; 

WILLET et al., 1998).   

Alguns experimentos revelaram que os sistemas renais, hematológicos, 

hepáticos e o de homeostase bioquímica sofreram ação do HCH.  E vários isômeros 

do HCH, inclusive o lindano, produziram tumores no fígado em roedores (WILLET et 

al., 1998; CUETO JUNIOR, 1980). 

Análises realizadas no fluido amniótico em mulheres de Los Angeles no 

segundo trimestre de gestação com idade avançada (36,4 ± 0,7) visando determinar 

os níveis de bifenilas policloradas (PCBs), BHC, DDTs e HCHs, mostraram que uma 

em cada três amostras de fluido amniótico foi positiva para, no mínimo, um dos 

contaminantes ambientais testados (FOSTER, 2000). 

Cada isômero do HCH possui uma toxicidade diferente. Estudos indicaram 

que altas doses de γ-HCH causaram casos de convulsões e morte em humanos. O 

isômero α-HCH parece ter sido o mais importante desencadeador de nódulos 

hepáticos e câncer no fígado, mas os estudos ainda são limitados (ECOBICHON, 

2001).  

O β-HCH tende a ser o isômero de maior importância toxicológica por causa 

da sua persistência no ambiente e devido a efeitos estrogênicos em células 
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mamárias de animais de laboratório. Um dos maiores problemas é a inexistência de 

marcadores biológicos bem estabelecidos para avaliar o efeito dos isômeros em 

separado. 

O HCH pode ser absorvido por via oral, dérmica e/ou respiratória. Em estudos 

realizados em ratos, os isômeros α-HCH, β-HCH e γ-HCH, são absorvidos de 

maneira rápida e quase completamente pelo trato gastrointestinal. Depois da 

absorção, os isômeros α-HCH, β-HCH distribuem-se rapidamente no fígado, 

cérebro, rins e tecidos adiposos. O β-HCH atravessa uma membrana, responsável 

pela proteção de entrada de substâncias químicas no sistema nervoso central, com 

mais facilidade que os demais isômeros. A biotransformação destes isômeros 

conduz a sua descloração (INCHEM, 1991; ALMEIDA, 2004). 

Foram encontrados clorofenóis em urina de trabalhadores envolvidos na 

produção de γ-HCH, sendo esta substância a primeira metabolizada pelo organismo 

dos trabalhadores. Triclorofenóis, diclorofenóis, tetraclorofenóis e 

dihidroxiclorobenzenos e pentaclorofenol também foram identificados como 

metabólito urinário humano após exposição ocupacional (ATSDR, 2005). 

Em um estudo envolvendo um grupo de trabalhadores masculinos de uma 

fábrica de produção de lindano constatou-se a cinética de primeira ordem para a 

eliminação de β-HCH com o tempo médio de meia-vida de 7,4 anos (JUNG et al., 

1997). 

Para a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (sigla em inglês: IARC), 

uma agência da Organização Mundial da Saúde (OMS) dedicada às pesquisas 

sobre câncer, sediada em Lyon, França, os isômeros γ-HCH, α-HCH e β-HCH são 

classificados no grupo 2B, isto é, possivelmente carcinogênicos para o homem. Para 

a Environmental Protection Agency (EPA-United States), o α-HCH é o isômero que 

apresenta maior risco de câncer, em especial, tumores hepáticos. 

De acordo com a revisão de literatura realizada neste trabalho, a 

decomposição do HCH pode gerar, dentre outros compostos, benzeno e clorofenóis, 

pertencentes ao grupo 1 e 2B, respectivamente (classificação feita pela IARC que 

segue o Quadro 2). Com isso, pode-se perceber que a decomposição do HCH pode 

gerar compostos que apresentam mais riscos aos seres vivos do que o próprio HCH 

(Quadro 1).  
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Quadro 1 – Classificação de alguns Agentes de acordo com a IARC 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IARC (2006).  

 

Quadro 2 - Classificação dos agentes causadores de câncer de acordo com a IARC 

Grupo Classificação Explicação 

1 Carcinogênico 

para humanos 

Há evidencias suficiente de carcinogenicidade em 

humanos.  

2A  Provavelmente 

carcinogênico 

para humanos 

Há evidências limitadas de carcinogenicidade em 

humanos e evidência suficiente de carcinogenicidade 

em animais experimentais.  

2B Possivelmente 

cancerígeno 

para os seres 

humanos 

Esta categoria é usada para os agentes para os quais 

há evidências limitadas de carcinogenicidade em 

humanos e menos de provas suficientes de 

carcinogenicidade em animais experimentais.  

3 Não é 

classificável 

quanto à sua 

carcinogenicida-

de para 

humanos 

Agentes para os quais a evidência de 

carcinogenicidade é inadequada em seres humanos, 

mas suficiente em animais experimentais podem ser 

colocados nesta categoria. Agentes que não se 

enquadram em qualquer outro grupo também são 

colocados nesta categoria. 

4 Provavelmente 

não é 

cancerígeno 

para os seres 

humanos 

Há indícios de falta de carcinogenicidade em humanos 

e em animais experimentais. 

Fonte: IARC (2006). 

Agente Classificação 

Benzeno Grupo 1 

HCH Grupo 2B 

Pentaclorobifenila Grupo 1 

Pentaclorodibenzofurano Grupo 1 

Clorofenóis  Grupo 2B 
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A constante de partição octanol/água (Kow) é usada como um indicador de 

bioacumulação em organismos vivos. Se um composto apresenta um valor Kow alto 

pode-se presumir que ele poderá se acumular em organismos vivos. A Equação 1 

define o Kow para uma substância S, em que os colchetes denotam concentrações 

em quantidade de matéria (mol L-1) ou unidades em ppm (partes por milhão). 

Geralmente, ele é indicado de forma logarítmica decimal dado que sua magnitude é 

muitas vezes grande.  

 

Kow = [S]octanol/[S]água (Equação 1) 

 

O coeficiente de partição octanol/água é importante quando avaliamos a 

probabilidade de retirada e distribuição de um produto dentro da biota. Quando um 

composto apresenta um elevado coeficiente de partição octanol/água (acima de 

10.000) pode-se presumir que esse composto apresenta características lipofílicas e, 

portanto, possuem maior potencial para se acumular em organismos vivos. Essa 

constante é usada como um indicador do potencial de bioacumulação em 

organismos vivos. 

Compostos químicos com valores elevados de Kow (Kow > 4) são considerados 

hidrofóbicos e tendem a acumular-se junto à matéria orgânica, presente no meio, no 

solo e nos organismos aquáticos.  

A Tabela 2 apresenta os valores de Kow para os isômeros do HCH. O isômero 

δ-HCH foi o que apresentou maior valor podendo chegar a 4,14. 

 

Tabela 2- Coeficiente de partição log(Kow) para alguns isômeros do HCH. 

Isômeros HCH Propriedade 
αααα ββββ  γγγγ  δδδδ 

Coeficiente de 
partição (logKow) 3,8 3,8 3,7 4,1 

Fonte: Almeida (2004).  
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3.2 Solos 

 

3.2.1  Transporte e retenção no solo 

 

O movimento de uma substância no solo depende de suas características de 

adsorção e dessorção no solo e na água e em certa medida, por sua volatilidade nos 

poros dos solos e sua difusão (INCHEM, 1991).  

Muitos estudos para caracterizar a adsorção/dessorção do HCH foram 

realizados e todos mostraram que o lindano é fortemente adsorvido à matéria 

orgânica e fracamente adsorvido à matéria inorgânica do solo. Na ausência de 

matéria orgânica o teor de argila e óxido de ferro livre é importante na sorção de 

lindano. Pode-se concluir que a mobilidade do lindano é muito baixa em solos com 

alto teor de matéria orgânica, mas pode ser maior em solo com pouco teor de 

matéria orgânica (KAY, ELRICK, 1967; MILLS, BIGGAR, 1969; WHO, 1991). 

Jit e outros (2011) estudaram a contaminação de solos de uma área de 

produção de HCH. Este estudo revelou que o HCH foi principalmente mobilizado 

através da ação do vento e pelo escoamento superficial da água (run-off). Como 

resultados obtiveram que os resíduos da indústria contaminaram os campos 

agrícolas adjacentes, junto com águas subterrâneas e mananciais. 

Não há consenso na literatura sobre a possibilidade que o lindano tem de ser 

remobilizado por dessorção no solo. De acordo com certas condições como, altas 

concentrações de lindano em solos permeáveis, com baixo teor de carbono orgânico 

(<0,1%), uma pequena porcentagem do composto pode ser lixiviado e alcançar as 

águas subterrâneas. Isto ocorre, provavelmente, porque o carbono orgânico do solo 

encontra-se, principalmente na forma de húmus, e o HCH por ser hidrofóbico 

encontra facilidade para ser lixiviado do solo nessas condições no solo (VIANA, 

2006). 

Krishna e Philip (2008) avaliaram a dessorção do lindano em solos e 

mostraram que em água destilada 30-60% dos pesticidas adsorvidos no solo foram 

dessorvidos. E que, a argila e a matéria orgânica no solo desempenharam um papel 

significativo na dessorção. O estudo consistiu no uso dos adsorventes restantes dos 

estudos de adsorção, em que o líquido sobrenadante utilizado na adsorção, foi 
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decantado e foi substituído por eluentes em igual volume como água destilada e um 

solvente (15% para o lindano). A mistura foi mantida em agitador orbital a 150 rpm 

por um período de 24 horas a temperatura ambiente (28°C) e as amostras foram 

coletadas em intervalos pré-determinados de tempo.  

É possível afirmar que a contaminação ocasionada em grandes distâncias da 

área foco ocorre por meio do transporte pelo ar (TARDIVO; REZENDE, 2005). 

Em caso de incêndio em terras agrícolas a perda de inseticidas, pesticidas e 

de compostos orgânicos tóxicos através da fase vapor é o principal caminho de 

eliminação desses compostos do solo, o que torna ainda mais importante o estudo 

isotérmico sobre o processo de vaporização desses compostos. Isto pode ser útil na 

compreensão de alguns problemas em relação a química ambiental de inseticidas e 

outros compostos orgânicos no solo (RODANTE et al., 2000).  

Os solos são formados basicamente de porcentagens de argila, areia, silte, 

água, ar e materia orgânica. Por isso, para o HCH técnico misturar melhor ao solo 

ele é adicionado à grande porcentagem de argila, preferencialmente do grupo 

caulinita.  

De um modo geral as argilas podem interagir com diversas substâncias, pois 

possuem grande área superficial e capacidade de troca de cátions em meio aquoso 

que pode ocorrer também em meio não aquoso em menor extensão. É grande 

também a capacidade de adsorção, inchamento e hidratação das argilas. (CPRM, 

2010) 

Risoul e outros (1999) estimaram que a argila pudesse acomodar uma grande 

carga de poluente em uma única monocamada na superfície, enquanto os solos 

calcários sedimentares não apresentam esta capacidade. 

As argilas são aluminossilicatos lamelares formadas por tetraedros de silício e 

oxigênio, que formam uma subcamada tetraédrica, e por octaedros de alumínio e 

oxigênio que formam a subcamada octaédrica. Quando uma subcamada tetrédrica 

se condensa com uma subcamada octaédrica, para formar a lamela, resulta num 

material do tipo 1:1, sendo a caulinita um exemplo típico desse tipo de argila e talvez 

o mais conhecido. Nessas argilas a interação entre as lamelas ocorre por meio de 

forças de Van der Waals e ligação hidrogênio das hidroxilas da subcamada 

octaédrica de uma lamela com os átomos de oxigênio da subcamada tetraédrica da 

lamela vizinha. Pela forte interação interlamelar essas argilas são pouco expansíveis 
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e apresentam baixa capacidade de intercalação de substâncias na região 

interlamelar. 

Concentrações de HCH nas ordens de mg Kg-1 e g L-1 (Tabela 3), já são 

consideradas como valor de investigação pela Resolução n°. 420/2009 do 

CONAMA, indicando que podem existir riscos potenciais, diretos ou indiretos, aos 

seres vivos. 

 

Tabela 3 – Valores orientadores de HCH na Resolução CONAMA n° 420/2009 em 

diversos usos do solo e em água subterrânea. 

Composto 
Valores de 

prevenção mg/Kg 
Valores de investigação 

  

Uso 

agrícola 

(mg/Kg) 

Uso 

residencial 

(mg/Kg) 

Uso 

industrial 

(mg/Kg) 

Águas 

subterrâne

as (μg/L) 

γ-HCH 0,001 0,02 0,07 1,5 2 

β-HCH 0,011 0,03 0,1 5 0,07 

 

O lindano apresenta tempo de meia vida no solo superior a um ano e atua 

como interferente endócrino (Almeida et al., 2007).  

 

3.2.2  Remediação de solos por aquecimento 

 

Existem diversas técnicas de remediação de áreas contaminadas, dentre 

elas: os métodos de aquecimento térmico in situ. Esse método foi desenvolvido pela 

indústria do petróleo para recuperação do mesmo e foi adaptado ao tratamento de 

solos e águas subterrâneas, tem sido utilizado também, para tratar outros 

contaminantes semivoláteis, voláteis e orgânicos, tais como bifenilas policloradas 

(PCBs), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs), pesticidas e vários 

combustíveis, óleos e lubrificantes que são menos propícios a outros métodos de 

tratamento.  

A incineração de solos contaminados é uma das mais antigas e mais 

conhecidas das tecnologias de tratamento térmico de solos, na qual os resíduos 
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(nome geralmente dado ao solo contaminado também) são queimados a 

temperaturas acima de 800°C em mistura rica em oxigênio, durante um período de 

tempo pré-determinado. Através da oxidação, o resíduo é convertido a um material 

menos volumoso, mais tóxico ou mais inerte que o original.  

Porém, no caso de resíduos químicos e perigosos como os gerados pelos 

organoclorados, além do forno há a necessidade de torres de lavagens de gases 

para retenção de dioxinas (organoclorado carcinogênico produzido principalmente 

pela incineração de compostos clorados) gerada pela oxidação incompleta o que 

torna o processo caro devido à grande quantidade de energia necessária.  

Os contaminantes dessorvidos estão disponíveis à remediação química ou 

biológica, pois o processo de dessorção é bifásico. Em concentrações elevadas de 

contaminantes, a dessorção ocorre rapidamente, diferente do que acontece em 

concentrações baixas em que a dessorção é muito difícil e lenta fazendo com que os 

contaminantes da segunda fase sejam mais persistentes e mais indisponíveis à 

remediação (CHEN et al., 2003). 

Na Figura 9, pode ser observado um esquema ilustrativo de uma porção de 

solo no momento em que ocorre a dessorção de um composto e logo o seu 

transporte difusivo no ar ou água do solo (ABDANUR, 2005). 

O mecanismo de migração pelo quais os contaminantes voláteis podem 

deixar o solo e atingir o ar em ambientes internos e externos é resultante de vários 

processos. Inicialmente o contaminante deixa a fase sólida do solo e passa para as 

fases móveis (água e ar), podendo ocorrer um transporte vertical através dos poros 

do solo (CETESB 2001 apud ABDANUR, 2005). 

 

Figura 9 - Esquema ilustrativo da dessorção e difusão de um composto no solo. 

(Fonte: Adaptado de NRC, 2003 apud Abdanur, 2005) 
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3.2.3  Dessorção térmica 

 

A dessorção térmica é uma técnica de remediação de solos e águas 

subterrâneas que separa fisicamente os contaminantes voláteis e alguns 

semivoláteis do solo, lama e sedimento, por aquecimento direto em temperaturas 

altas por um período de tempo suficiente para volatilizar a água e os contaminantes 

sem oxidá-los para posterior tratamento dos gases. Ela é indicada para remediação 

de solos e águas subterrâneas em zonas de fonte de contaminação com solventes 

clorados. (EPA, 1995).  

Em outras técnicas de remediação o contaminante é destruído no solo antes 

de atingir a superfície. No caso da dessorção térmica, a degradação do 

contaminante pode ou não acontecer já que o aquecimento pode causar apenas a 

dessorção do contaminante ou sua degradação pelo aquecimento. Contaminantes 

ou produtos de decomposição que não tenham sido destruídos in situ são removidos 

pelo fluxo de vapor produzido à superfície por meio de um sistema de tratamento 

formado basicamente por unidades de oxidação térmica, troca de calor, absorção 

em coluna de carvão e bomba de vácuo. 

A possibilidade de surgimento de compostos altamente tóxicos, como 

dioxinas e furanos, a partir de reações físico-químicas dos contaminantes 

submetidos a altas temperaturas é menor na ausência de oxigênio. Em casos em 

que há possibilidade de ocorrência de dioxinas e furanos, o tratamento do fluxo de 

emissões gasosas deve incluir aplicação de calor às temperaturas de pelo menos 

1000oC. Isso pode encarecer e inviabilizar a utilização da técnica de dessorção 

térmica.  

As técnicas de aplicação de calor são indicadas para solos argilosos ou muito 

compactos, devido a sua baixa permeabilidade. Nesses casos os processos de 

aplicação de calor por condução, corrente elétrica ou ondas de radio são mais úteis. 

Evidentemente, a permeabilidade do solo ao vapor deve ser suficientemente elevada 

para permitir extração dos vapores gerados pelos sistemas associados de extração 

de vapores, conhecidos como Soil Vapor Extraction (SVE). 

Dessorção térmica in situ compreende, necessariamente, pelo menos dois 

sistemas associados, um para aquecimento do solo e outro para extração dos 
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vapores e eventualmente dos líquidos gerados, dependendo da faixa de temperatura 

aplicada e das temperaturas de fusão e de ebulição dos contaminantes. 

Esses sistemas podem ser instalados na superfície do terreno, no caso de 

contaminação superficial, ou em profundidade no subsolo. E, também, os solos 

podem ser retirados do local e serem tratados em uma unidade de dessorção 

térmica como esquematizado na Figura 10.  

A dessorção térmica tem por finalidade, remover os compostos químicos 

tóxicos do solo e de outros materiais (como lamas ou sedimentos) usando o calor 

para induzir a passagem dos contaminantes para a fase gasosa (Figura 10), (EPA, 

2001b apud ABDANUR, 2005). Os gases dessorvidos são coletados para tratamento 

posterior. 

A poeira e os produtos químicos prejudiciais são separados dos gases e 

dispostos em local adequado. O solo tratado pode ser devolvido ao mesmo local. 

O solo que não atingiu níveis seguros com relação à concentração desejada 

poderá ser submetido novamente ao mesmo tratamento, ou outros tratamentos 

como a incineração ou disposição em aterros adequados (EPA, 2001b apud 

ABDANUR, 2005). 

 

Figura 10 - Esquema simplificado do sistema de uma unidade de dessorção térmica 

(Fonte: Adaptado de NRC, 2003 apud Abdanur, 2005). 

 

Mostram-se nas Figuras 11 e 12, desenhos esquemáticos de dois sistemas 

de dessorção térmica in situ: um superficial e um para contaminação profunda, 

respectivamente. 
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Figura 11 – Sistemas para dessorção térmica in situ: contaminação superficial 

(esq.); contaminação profunda (dir.) (Terratherm, 2004 apud Duarte, 2004). 

 

Figura 12 – Dessorção Térmica in situ com manta térmica (Stegemeier e Vinegar, 

2001). 

 

A Figura 13 apresenta o fluxo de ar a vácuo provocado pelo sistema de 

extração de vapores do solo.  
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Figura 13 – Fluxo de ar provocado pelo sistema de extração (Pires, 2004). 

 

No sistema de dessorção térmica apresentado por Stegemeier e Vinegar 

(1995), o sistema de extração de vapores a vácuo tem o papel de manter o fluxo de 

ar dentro do solo coberto por uma manta de silicone, além de fazer as emissões 

passarem pelo sistema de tratamento. Nesses casos, de acordo com Stegemeier e 

Vinegar (op. cit.) apud Pires (2004), o fluxo de ar dentro do cobertor é importante 

para os processos de volatilização, ebulição, destilação a vapor, oxidação e pirólise 

que podem ocorrer no processo. 

A Figura 14 apresenta, esquematicamente, a oxidação dos compostos 

perigosos.  

 

Figura 14 - A química do tratamento térmico por oxidação (Terratherm, 1999 apud 

Pires, 2004).   

 

Stegemeier e Vinegar (2001) reuniram cálculos que são necessários para a 

concepção de processos de dessorção térmica in situ. Um grande número de 



46 

 

equações fundamentais, tanto para operação de equipamentos de superfície quanto 

para o desenho do processo in situ é necessário. Os processos in situ são descritos 

pelo fluxo de fluído fundamentais e equações de fluxo de calor. Embora os cálculos 

reais sejam realizados através de simuladores numéricos, algumas expressões 

simplificadas da análise foram utilizadas para ilustrar os mecanismos do processo. 

A equação estequiométrica (Equação 2) generalizada para a reação de 

hidrocarbonetos clorados com o ar foi uma dessas equações estudadas. Essa 

formulação assume que o fluxo de ar é composto de 20% de oxigênio em volume. 

Ao monitorar o fluxo de emissões para o dióxido de carbono, a quantidade de 

hidrocarbonetos remediados retirado do solo pode ser calculada da mesma forma, 

através do monitoramento do fluxo de emissões para o ácido clorídrico (HCl) 

(Equação 3) e a quantidade de hidrocarbonetos clorados remediados pode ser 

determinada pelas Equações 4 e 5 (STEGEMEIER e VINEGAR, 2001). 

             (Equação 2)     

                        (Equação 3) 

                                   (Equação 4)   

                                   (Equação 5) 

Em que: 

wHCl = massa de HCl produzido 

wCHC = massa de hidrocarbonetos clorados produzidos 

MCO2 = massa molecular de CO2 

MCHC = massa molecular de hidrocarbonetos clorados 

MHCl = massa molecular do HCl  
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VM@STP = volume molar de um gás 

x = numero de atomos de carbono na molécula 

y = numero de atomos de hidrogênio na molécula 

z = numero de atomos de cloro na molécula 

cCO2 = concentração fracional de CO2 em correntes de produto 

cHCl = concentração fracional de HCl em correntes de produto 

qp = vazão total de gás no fluxo do produto 

 

Com relação à regeneração das atividades microbianas após a aplicação de 

tratamento térmico, Heath (2001) apud Viana (2006), publicou um trabalho no qual 

relata um estudo piloto realizado em 1998 nos Estados Unidos. As temperaturas 

consideradas baixas (de 50 a 70°C) foram aplicadas próximas ao lençol freático por 

cerca de seis semanas, e os resultados foram satisfatórios uma vez que, segundo o 

autor, 98% do benzeno foi removido e a possível regeneração da atividade 

microbiana foi obtida após 30 e 90 dias do tratamento térmico.  
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4 Metodologia da pesquisa 

 

4.1 Materiais e equipamentos 

 

⎯ HCH técnico;  

⎯ Padrões analíticos dos isômeros α, β, γ, δ-HCH (marca Merck); 

⎯ n-Hexane (95%) (marca Tedia); 

⎯ Acetona (99,9%) (marca Tedia); 

⎯ Ar sintético (cilindro) – marca AGA 

⎯ Controlador de temperatura e pressão; 

⎯ Circulador de água com resfriamento;  

⎯ Frascos de amostras de vidro; 

⎯ Balões volumétricos; 

⎯ Bolsas flexíveis fabricados em Tedlar® com capacidade de 5000 mL; 

⎯ Cadinhos de porcelana, cerâmica e alumina; 

⎯ Papelão Hidráulico S-1212 fabricado pela TEADIT Brasil; 

⎯ Cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas (GCMS QP-

2010S), marca Shimadzu; 

⎯ Colunas cromatográficas: CP-624 MS (30m x 0,25mm x 1,4μm), RTX-5MS 

(30m x 0,25mm x 0,25μm), PONA (100m x 0,25mm x 0,5 μm) e VF1-

Factor Four (30m x 0,25mm x 0,25um); 

⎯ Extrator soxhlet completo (marca Nova Ética); 

⎯ Cartuchos Soksfit (33x80) de extração soxhlet feito de celulose;  

⎯ Evaporador rotativo; 

⎯ Banho ultratermostático com circulador Q214M (marca Quimis); 

⎯ Estufa Modelo 515 (marca FANEM); 

⎯ Bomba de vácuo pressão pistão Modelo SL-060 (marca Solab); 

⎯ Forno mufla 7000 3P Inox 220v (marca EDG); 

⎯ Termobalança TG/DSC 1 modelo Star System com amostrador automático  

da marca Mettler Toledo; 
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⎯ Termobalança modelo STA 409 PC – Luxx acoplado ao espectrômetro de 

massas modelo QMS 403 C – Aeolos) todos da marca Netzsch; 

⎯ Reator de aço inox (volume útil de 1000 mL); 

⎯ Reator tubular de aço inox (volume útil 40 mL); 

⎯ Espectrômetro de fluorescência de raios-X (FRX 01), modelo PW2404 (marca 

Philips); 

⎯ Difratômetro de raios-X (DRX 02), modelo X’Pert PRO MPD (marca 

Panalytical). 

 

4.2  Amostras utilizadas 

 

O inseticida HCH técnico, utilizado como fonte dos isômeros do HCH em 

alguns experimentos, foi adquirido de agricultores que o utilizavam no estado do 

Paraná. Portanto, foram usadas amostras de inseticidas que eram aplicadas nas 

lavouras pelos agricultores entre as décadas de 50 e 80.  

Também foram usadas amostras dos padrões analíticos dos isômeros α, β, γ, 

δ-HCH (marca Merck). 

A amostra de HCH técnico foi analisada por Cromatografia Gasosa acoplada 

ao espectrômetro de massas (CG/MASSA) para análise qualitativa e as condições 

analíticas foram: 

- Coluna CP-624 MS (30m x 0,25mm x 1,4 μm); 

- Gás de arraste: Hélio; 

- Fluxo do gás de arraste: 1 mL min-1; 

- Modo de injeção: split; 

- Volume de injeção: 0,5 μL; 

- Temperatura interface: 300°C; 

- Temperatura fonte de íon: 250°C; 

- Faixa do massa: 10 a 600 m/z.  
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4.3  Reatores utilizados para ensaio térmico  

 

Alguns experimentos térmicos foram realizados no Centro de Tecnologias de 

Processos e Produtos (CTPP) no IPT-SP. Foi utilizado um reator de aço inox 

(Figuras 15 e 16) inserido em uma capela, para capturar as emissões gasosas 

geradas durante o aquecimento. Além do reator, o aparato possuía forno elétrico, 

condensador com coletor de condensado e uma bolsa flexível. A amostra de HCH 

técnico foi colocada no compartimento central do reator e submetida ao aquecimento 

gradual. 

 

Figura 15 – Desenho ilustrativo de reator utilizado no aquecimento do HCH. 
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Figura 16 – Foto do aparato utilizado no aquecimento do HCH técnico. 

 

Utilizou-se também um reator tubular de aço inox com volume útil de 40 mL, 

com o objetivo de arrastar instantaneamente os gases gerados pela amostra de 10g 

de HCH técnico, uma vez que o ar passava através da amostra. No reator utilizado 

anteriormente isso não era possível porque a amostra ficava no fundo do reator e o 

ar não passava entre a amostra.  

O reator foi programado para o aquecimento até a temperatura de 500°C nos 

três primeiros ensaios e no último ensaio até 300°C para amostras de 100g de HCH 

técnico.  

Pelo fato de o HCH técnico ser um pó que facilmente fica em suspensão no 

ar, optou-se por trabalhar com uma baixa vazão de ar sintético controlada por 

rotâmetro. Utilizou-se ar sintético para simular uma condição próxima da extração de 

gases e vapores em áreas contaminadas.  

Os ensaios com o reator foram repetidos quatro vezes e realizados conforme 

a Tabela 4.  
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Tabela 4 - Ensaios realizados no reator. 

Ensaio Tempo de aquecimento 

Ensaio (E1) 20 horas 

Ensaio (E2) 9 horas 

Ensaio (E3) 5 horas 

Ensaio (E4) Aproximadamente 18 dias  

 

O experimento E1, foi considerado um ensaio teste, pois o aparato 

apresentou algumas alterações na operação que foram solucionadas posteriormente 

na execução dos ensaios E2, E3 e E4.  

Foi utilizado também um reator tubular (Figura 17) de aço inox com volume 

útil de 40 mL, para simular a passagem de ar entre os vazios da amostra. A amostra 

de 10g de HCH técnico foi umedecida e peneirada em uma peneira de 20 mesh. O 

fluxo de ar sintético foi de 100 mL min-1.  

 

Figura 17 – Desenho ilustrativo do reator tubular utilizado nos experimentos. 
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4.4  Caracterização dos compostos gerados nos reatores 

 

Para avaliar a decomposição do HCH técnico e a eficiência do experimento, 

durante o aquecimento do HCH no reator a tubulação destinada a liberação de 

materiais gasosos para a capela era antes destinada a uma solução de hidróxido de 

sódio (2 mol L-1) para evitar a liberação do ácido clorídrico diretamente nas 

tubulações, já que de acordo com Stegemeier e Vinegar (2001) no aquecimento de 

compostos organoclorados (Equação 2) pode ocorrer a produção deste gás, que é 

um ácido forte. 

Para quantificar a produção do ácido clorídrico no último ensaio e estipular o 

término da possível decomposição do HCH técnico, a tubulação que era destinada 

anteriormente para a capela, foi destinada ao borbulhamento em solução de 

hidróxido de sódio (1 10-4 mol L-1) com fenolftaleína, antes, porém, foi borbulhada em 

solução de nitrato de prata (0,1 mol L-1) para confirmar a geração de ácido clorídrico, 

já que este na presença daquele gera precipitado (Figura 18).  

 Quando o ácido clorídrico é borbulhado na solução de hidróxido de sódio, 

após algum tempo nota-se uma lenta mudança na coloração dessa solução de rósea 

para incolor.  

Tendo-se o fluxo de ar sintético controlado pelo medidor mássico e medindo-

se o tempo para a neutralização, pode-se estimar a quantidade de ácido clorídrico 

gerada numa dada temperatura e num momento do processo de aquecimento. 
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Figura 18 – Fluxograma do processo de aquecimento do HCH no quarto ensaio com 

o reator. 

 

A análise qualitativa e quantitativa dos compostos gerados nos reatores foi 

realizada por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas 

(CG/MASSA), o apêndice A apresenta algumas das curvas padrão para os 

cromatogramas. As fases cristalinas antes e após aquecimento a 450 oC foram 

detectadas por difratometria de raios-X pelo Laboratório de Análises Químicas no 

IPT.  

O material sólido restante (resíduo) proveniente do primeiro ensaio foi 

extraído e depois analisado qualitativamente por CG/MASSA, em que as condições 

cromatográficas foram: 

- Coluna CP624CB (30m x 0,25mm x 1,4μm); Isotérmica 40°C; 40 a 60°C; 

5°C min-1 e 60 a 250°C; 10°C min-1; 

- Gás de arraste: Hélio;  

- fluxo do gás de arraste: 1 mL min-1; 

- modo de injeção: split; 

- volume de injeção: 0,5 μL; 

- temperatura interface: 300°C; 

- temperatura fonte de íon: 250°C;  

- Faixa do massa: 10 a 600 m/z.  
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No último ensaio foi coletada também uma amostra do material sólido 

(resíduo) restante no reator após cerca de 20 dias de aquecimento sendo extraído 

também e analisado quantitativamente e as condições analíticas utilizadas no 

CG/MASSA para os extratos obtidos dessa amostra foram:  

- coluna VF-1 (15m x 0,25mm x 0, 25μm de filme): 100°C – 8 min. – 180°C – 

30 min. 300°C; 

- Injetor Split: 320°C; 

- Razão de Split: 1:5; 

- Volume de injeção: 1μL; 

- Fluxo do gás de arraste (Hélio): 1 mL min-1; 

- Detector de Captura de Elétrons: 330°C; 

A extração das amostras de HCH técnico após o aquecimento foi realizada 

em Extrator Soxhlet. Cerca de 10g de amostra do resíduo homogeneizada foram 

pesadas em cartucho de extração e colocadas no extrator Soxhlet, depois o extrator 

foi conectado em balões de 250 mL. Em seguida, aproximadamente 250 mL de 

acetona e hexano (1:1) foram transferidos para o extrator soxhlet. Após oito horas os 

extratores foram desconectados do balão. E o balão foi transferido ao evaporador 

rotativo, para concentrar a solução até 1mL. 

A técnica utilizada para amostragem das emissões gasosas foi a amostragem 

direta, uma vez que a amostra de ar foi bombeada do reator diretamente para 

recipientes próprios para coleta de materiais gasosos. Foram utilizadas bolsas 

flexíveis fabricadas em Tedlar®. 

Os produtos gerados com alto ponto de ebulição tendiam a ficar retidos no 

condensador e foram recolhidos no reservatório de condensado. Os produtos com 

menor ponto de ebulição tendiam a passar pelo condensador e tanto podiam ser 

direcionados para a exaustão da capela como para inflar a bolsa flexível para serem 

analisados qualitativamente.  

Após o aquecimento da amostra de HCH técnico, os resíduos do processo no 

reator cilíndrico foram também submetidos a análises mineralógicas por difração de 

raios X. 

Embora tenham sido coletadas amostras na etapa de pré-operação esta teve 

como principal objetivo compreender o comportamento do reator e dos fluxos de ar 

sintético desde a temperatura ambiente até 450°C. Essa etapa também teve como 
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objetivo testar a possibilidade de gerar gases e vapores em quantidades suficientes 

para serem detectadas. 

As amostras de gases coletados foram submetidas a análises no CG/MASSA, 

e as condições analíticas foram: 

- coluna PONA (100m x 0,25mm x 0,5μm); 40 a 100°C; 2°C/min e 100 a 

250°C; 10°C min-1; 

- Gás de arraste: Hélio; 

- fluxo do gás de arraste: 1 mL min-1; 

- modo de injeção: split; 

- volume de injeção: 0,5 μL; 

- temperatura interface: 300°C; 

- temperatura fonte de íon: 250°C;  

- Faixa do massa: 10 a 600 m/z.  

Os materiais condensados foram analisados por CG/MASSA. As condições 

analíticas do primeiro condensado obtido a 450°C foram: 

- Coluna RTX-5 MS (30m x 0,25mm x 0,25(jm); 50 a 70; 5°C/min e 70 a 

250°C; 10°C/min por 18 min; 

- Gás de arraste: Hélio;  

- fluxo do gás de arraste: 1mL min-1; 

- modo de injeção: split; 

- volume de injeção: 0,5 μL; 

- temperatura interface: 300°C; 

- temperatura fonte de íon: 250°C; 

- Faixa do massa: 10 a 600 m/z.  

As amostras de condensado obtidas no segundo e no terceiro ensaio a 300°C 

e 500°C, respectivamente, foram analisados por CG/MASSA de acordo com as 

seguintes condições analíticas: 

- Coluna: VF1-Factor Four (30m x 0,25mm x 0,25um); Isotérmica a 40°C por 

10 min; 40 a 70; 5°C/min e 70 a 250°C; 10°C/min; 

- Gás de arraste: Helio;  

- fluxo do gás de arraste: 1mL min-1; 

- modo de injeção: split; 

- volume de injeção: 0,5 μL; 
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- temperatura interface: 300°C; 

- temperatura fonte de íon: 250°C;  

- Faixa do massa: 10 a 600 m/z.  

Essas análises seguiram as orientações das normas Method 8081b, 8260B, 

8082A, 8270D, 3620C e 3540C da EPA-United States.  

 

4.5  Termogravimetria(TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  

 

As curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimétrica 

(TG) para os isômeros do HCH e do HCH técnico foram obtidas em um calorímetro 

exploratório diferencial e em termobalanças das marcas METTLER TOLEDO e 

NETZSCH STA 409 PC/PG.  

Primeiramente, amostras dos padrões dos isômeros α, β, γ, δ-HCH foram 

inseridas em cadinhos de alumina no equipamento METTLER TOLEDO em fluxo de 

nitrogênio de 50 mL min-1, numa faixa de temperatura de 25°C até 350°C com razão 

de aquecimento 1°C min-1. As amostras pesavam em torno de 6,0 + 1,2 mg. Estas 

análises foram realizadas no Laboratório de Química e Tecnologias de Processos e 

Partículas do IPT.  

Para obtenção das curvas com razão de aquecimento a 10°C min-1 em 

diferentes atmosferas foram usadas amostras dos padrões analíticos dos isômeros α 

e β-HCH de aproximadamente 10 mg e 15 mg de HCH técnico, respectivamente, em 

cadinhos alumina inserido no equipamento NETZSCH STA 409 PC/PG que possui 

um Espectrômetro de Massas acoplado com fluxo de 50 mL min-1 numa faixa de 

temperatura de 25°C até 500°C, realizada pelo Instituto de Química da USP. 

Utilizou-se o método isotérmico de análise, com o intuito de determinar a 

estabilidade térmica e estudar a cinética de decomposição dos isômeros do HCH e 

do HCH técnico.  
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4.6  Ensaios de aquecimento do HCH técnico na mufla e na estufa 

 

Cerca de 10g de HCH técnico foram inseridos em cadinhos de cerâmica e 

porcelana e submetidos ao aquecimento com controle de temperatura e de tempo 

em mufla e estufa localizadas no IPT. 

A Tabela 5 apresenta os tempos de retiradas das amostras nas temperaturas  

200 e 350°C.  

 

Tabela 5  - Tempo de retirada das amostras na mufla e na estufa para avaliar o teor 

de HCH. 

Tempo 

Minutos Horas Dias 

6 - - 

30 - - 

 60 1 - 

360 6 - 

1440 24 1 

2880 48 2 

5760 96 4 

28800 480 20 

 

Os extratos das amostras de HCH técnico desse experimento foram obtidos 

em extrator soxhlet com solvente composto de acetona e hexano (1:1), sendo 

concentrados em evaporador rotativo. Esses extratos foram analisados por 

Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG/MASSA) (QP-

2010S, marca Shimadzu). As condições cromatográficas empregadas foram: 

- coluna VF-1 (15m x 0,25mm x 0, 25μm de filme): 100°C – 8 min. – 180°C – 

30 min.  

- Injetor Split : 320°C com Razão de Split: 1:5; 

- Volume de injeção: 1μL; 

- Fluxo do gás de arraste (Hélio): 1 mL min-1; 

- Detector de Captura de Elétrons: 330°C. 
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5  Resultados e discussão 

 

5.1 Análise da amostra de HCH técnico utilizada nos experimentos 

 

A análise da amostra de HCH técnico foi realizada antes do aquecimento 

pelas técnicas de difratometria de raios-X e por CG/MASSA e os resultados estão 

apresentados nos itens 5.1.1 e 5.1.2, os cromatogramas padrão dos isômeros α, β, 

γ, δ-HCH estão apresentados no Apêndice A.  

 

5.1.1 Por difratometria de raios-X antes do aquecimento 

 

Para a análise qualitativa das amostras do HCH técnico foi utilizada a técnica 

de difratometria de raios-X para detectar as fases cristalinas antes do aquecimento a 

450 o C. Os resultados, apresentados na Tabela 6, mostraram que nas amostras de 

HCH há a presença de argilas do grupo caulinita.  

 

Tabela 6 – Análise qualitativa do HCH técnico utilizado como amostra por 

difratometria de raios-X antes do aquecimento. 

Material Elementos químicos Fases cristalinas 

HCH técnico 

antes do 

aquecimento 

silício e alumínio, 

magnésio, cloro, 

potássio, ferro e 

titânio,bário, manganês, 

zircônio, sódio, enxofre, 

cálcio, fósforo, cobre, 

rubídio, ítrio e níquel. 

 

Óxido de silício (quartzo), 

Silicato básico de magnésio 

(talco), Mineral do grupo da 

caulinita, Mineral do grupo das 

micas (provavelmente ilita). 

 Possível presença de: Óxido 

básico de ferro III (goethita). 

Nota: o método utilizado não detecta os elementos hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, 

carbono, nitrogênio e oxigênio. 
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5.1.2 Por Cromatografia gasosa antes do aquecimento 

 

As amostras do HCH técnico foram analisadas quantitativa e qualitativamente, 

os resultados são apresentados nas Tabelas 7 e 8, respectivamente.  

Como pode ser observada na Tabela 7, a amostra de HCH técnico utilizada 

não apresentou altos teores dos isômeros de HCH. O maior teor encontrado foi o α-

HCH. Os resultados permitem concluir que nas amostras de HCH técnico apenas, 

7,1% de sua composição é devida aos isômeros do HCH. Apesar do α-HCH 

apresentar maior volatilidade e, portanto, maior pressão de vapor (Tabela 1), foi o 

que se apresentou em maior quantidade (2,6%). 

 

Tabela 7 – Resultado das análises quantitativas da amostra de HCH de grau técnico 

por CG/MASSA antes do aquecimento. 

Isômero do HCH Concentração (% em massa)  

α-HCH 2,6 

β-HCH 1,5 

γ-HCH 1,6 

δ-HCH 1,4 

 

O resultado da análise cromatográfica dos compostos orgânicos voláteis e 

semi-voláteis presentes no HCH técnico antes do aquecimento estão apresentadas 

na Tabela 8 e no seu respectivo cromatograma na Figura 19.  
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Tabela 8 – Identificação dos compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis por 

CG/MASSA presentes na amostra de HCH técnico antes do aquecimento.

Tempo de 

Retenção

(min)

Compostos Fórmula

7,0 Benzeno C6H6

13,8 Clorobenzeno C6H5Cl

29,1 α-HCH C6H6Cl6

30,3 γ-HCH C6H6Cl6

31,9 β -HCH C6H6Cl6

33,2 δ-HCH C6H6Cl6

 

 

Figura 19 – Cromatograma da amostra de HCH técnico. 

 

Os resultados mostraram a presença de benzeno e clorobenzeno, além dos 

isômeros do HCH. O benzeno é utilizado na produção do HCH juntamente com o 

cloro e sua presença na amostra pode evidenciar que nem todo o benzeno utilizado 

na produção do HCH técnico é consumido. O benzeno na presença de cloro gasoso 

pode produzir clorobenzeno, o que pode explicar a presença do clorobenzeno na 

amostra antes do aquecimento. 
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5.2 Avaliação dos produtos resultantes do tratamento térmico da amostra de 

HCH de grau técnico  

 

A análise dos produtos resultantes do tratamento térmico também foi 

realizada pelas técnicas de difratometria de raios-X e CG/MASSA depois do 

aquecimento e os resultados estão apresentados nos itens 5.2.1 e 5.2.2. 

 

5.2.1 Caracterização do resíduo do material após aquecimento e do material 

condensado 

 

O resultado da análise por difratometria de raios X do resíduo do HCH após o 

aquecimento está apresentado na Tabela 9. Observa-se que a goethita, encontrada 

antes do aquecimento do HCH, não se encontra depois do aquecimento do HCH. 

Isso se deve provavelmente, a pequena energia livre na reação (Equação 6), que 

sugere a formação de hematita (KRAUSKOPF, 1972). 

 

H2O(g) + Fe2O3  ↔ 2FeOOH    F° = -2,2 Kcal                                 (Equação 6) 

 

Os resultados demonstram ainda a presença de feldspatos e, de acordo com 

a literatura, feldspato na presença de água em recipiente fechado e aquecido a 

temperatura de algumas centenas de graus formará mica e vários minerais 

argilosos. Os resultados obtidos demonstraram também que a amostra do HCH 

técnico antes do aquecimento apresenta umidade. (KRAUSKOPF, 1972).  
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Tabela 9 – Análise qualitativa do HCH técnico utilizado como amostra depois do 

aquecimento por difratometria de raios-X. 

Materiais Elementos químicos Fases cristalinas 

HCH técnico 

após o 

aquecimento 

a 450°C por 

24 horas 

silício e alumínio, 

magnésio, ferro, potássio, 

titânio, bário, sódio, cloro, 

zircônio, cálcio, manganês, 

fósforo, níquel, enxofre, 

rubídio, cobre e ítrio. 

Óxido de silício (quartzo). 

Silicato básico de magnésio 

(talco). 

Mineral do grupo das micas 

(provavelmente ilita). 

Óxido de ferro III (hematita). 

Possível presença de: Mineral do 

grupo da caulinita 

(provavelmente caulinita). 

 
O material sólido restante no reator no experimento E4 (Tabela 4) foi 

submetido à análise quantitativa pelo CG/MASSA para avaliar o teor de isômeros do 

HCH. A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos da análise em que é apresentada 

a concentração dos isômeros do HCH após cerca de 20 dias de aquecimento da 

amostra.  

 

Tabela 10 – Concentração dos isômeros do HCH do material sólido restante 

analisado por CG/MASSA no reator após 18 dias de aquecimento com temperatura 

variando de 280 a 400°C. 

Isômero Concentração (mg/Kg) 

α - HCH 0,61 

β- HCH 0,23 

γ - HCH 0,09 

δ - HCH 0,11 

 

A Tabela 10 mostra que, mesmo aplicando temperatura de 400 ºC não se 

conseguiu diminuir as concentrações dos isômeros do HCH na amostra de HCH 
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técnico para os valores estabelecidos pela CETESB (Tabela 3), que, em solos de 

uso agrícola, são 0,02 e 0,03 mg/Kg, para o γ- e o β-HCH, respectivamente.  

O primeiro ensaio realizado considerado ensaio teste gerou condensado e, 

verificaram-se a presença de alguns compostos esperados na decomposição 

térmica do HCH técnico, como os clorobenzenos e os clorofenóis apresentados na 

Figura 21 e na Tabela 11.  

A presença de hidrocarbonetos de cadeias longas e do éster hexadecanoato 

de metila pode ser atribuída às vedações do reator que foram feitas por um material 

chamado de “Papelão Hidráulico S-1212” fabricada pela TEADIT Brasil (Figura 20) 

que contem em sua composição borracha nitrílica. Esse tipo de borracha apresenta 

fraca resistência química a hidrocarbonetos aromáticos, a hidrocarbonetos clorados 

e a solventes polares. Isso explica também a coloração verde nos vapores 

condensados colhidos, devido à cor do papelão que era verde e a presença de 

nitrilas (RUBBERPEDIA, 2010).  

 

Figura 20 - Foto do papelão hidráulico S-1212, fabricado pela TEADIT Brasil. 

 

 

Figura 21 - Cromatograma do material condensado aquecido a 450°C no E1. 
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Tabela 11 – Condensado do material aquecido a 450° C no E1 obtido por 

CG/MASSA. 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Composto Fórmula  P.F 

(ºC) 

P.E 

(ºC) 

5,19 Clorobenzeno C6H5CI Cl

 
-45 132 

7,86 2-Clorofenol C6H5CIO 
OH

Cl

 
9,3 -9,8 175 

8,16; 8,27 e 

8,72 

Diclorobenzeno C6H4CI2 Cl2

 
-17 180,5 

11,10 e 

11,68 

Triclorobenzeno C6H3CI2 Cl3

 
53,5 218,5 

17,7 Heptadecano C17H36  - - 

18,0 γ -HCH C6H6CI6 
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

 

112,3 323 

18,7 Octadecano C18H38  - - 

19,8 Nonadecano C19H40  - - 

20.1 Hexadecanoato de 

metila 

C17H34O2  - - 

20,8 Eicosano C20H42  - - 

21,7 Heinecosano C21H44  - - 

22,6 Docosano C22H46  - - 

    - - 

23,0 Tricosano C23H48  - - 

23,4 Tetracosano C24H50  - - 

23.7 Pentacosano C25H52  - - 

24,6 Hexacosano C26H54  - - 
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As Tabelas 12 e 13 e seus respectivos cromatogramas (Figuras 22 a 24) 

apresentam os resultados encontrados para os condensados obtidos a 300°C (após 

5 horas de aquecimento) e a 500°C (após 9 horas de aquecimento). 

 

Tabela 12 – Condensado do material aquecido a 300°C no E2 obtido por 

CG/MASSA. 

Tempo 

de 

Retenção 

Composto Fórmula Estrutura P.F 

(ºC) 

P.E 

(ºC) 

4,2 Benzeno C6H6 6 80 

9.0 Tetracloroetileno C2CI4 
C C

Cl

Cl

Cl

Cl 
-22 121 

10,9 Clorobenzeno C6H5CI Cl

-45 132 

12,2 Composto não identificado -  
17,9 2-Clorofenol C6H5CIO 

OH

Cl

9,3 -9,8 175 

18,4 1,2-Diclorobenzeno C6H4CI2 -17 180,5 
18,6 1,3-Diclorobenzeno C6H4CI2 -24,7 173 
19,3 1,4-Diclorobenzeno C6H4CI2 

 

Cl2

53,1 178 
19,6 Perclorociclobutenona c4ci4o    
21,44 Triclorobenzeno C6H3CI3 53,5 218,5 
22,4 Triclorobenzeno C6H3CI3 

Cl3

  
22,8 Diclorofenol* C6H4CI20 

OH

Cl2

 
57-59 206 

23,83 4-Bromo-1,2-dicloro- benzene C6H3BrCI2    
23,89 3,5-Diclorobenzonitrila C7H3CI2N  
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Figura 22 – Cromatograma do material condensado a 300° C no E2. 

 

 

Figura 23 - Cromatograma da ampliação da região de 31,1 a 39,3 min para PCBs do 

material condensado da Figura 22. 
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Tabela 13 - Condensado do material aquecido a 500°C no E2 obtido por 

CG/MASSA. 

Tempo 
de 

Retenção 
(min) 

Composto Fórmula Estrutura 
Química 

P.F 
(ºC) 

P.E 
(ºC) 

24,8 Tetraclorobenzeno* C6H2CI4 Cl4

 
47,5 254 

25,0 2,3,6-Triclorofenol C6H3CI30 
OH

Cl3

 
58 272 

25,4 Tetraclorobenzeno* C6H2CI4 Cl4

 
47,5 254 

25,8 2,4,6-

Triclorobenzonitrila 

C7H2CI3N  - - 

27,3 Pentaclorobenzeno C6HCI5  

29,2 α-HCH C6H6CI6  

29,6 β-HCH C6H6CI6   

29,9 γ -HCH C6H6CI6  

30,0 δ-HCH C6H6CI6  

30,2 γ -HCH C6H6CI6  

30,4 γ -HCH C6H6CI6  

- 

31,1 a 

37,9 

Diclorobifenila a 

heptaclorobifenila 

C12H7Cl4 a 

C12H3Cl7 
Cl Cl

Cl Cl

 

- - 

32,9 Octacloroestireno + 

2,3',5,5'-tetracloro-1,1'-

Bifenila 

C8CI8+Ci2H

6CI4 
C C

ClCl

Cl

Cl Cl

Cl

Cl

Cl

 

- - 

39,3 Provavelmente, 

1,2,3,7,8-

Pentaclorodibenzofurano 

Ci2H3CI50 

O Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

 

- - 

*Podem possuir valores diferentes de P.F. e P.E. dependendo da posição do cloro.  
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Figura 24 – Cromatograma do material condensado a 500°C no E2. 

 

 

Figura 25 - Cromatograma da ampliação da região de 31,1 a 39,3 min para PCBs do 

material condensado da Figura 24. 

 

Comparando-se os resultados obtidos em 300°C (Tabela 12) com os de 

500°C (Tabela 13) verifica-se que houve uma diferença nos produtos de 

decomposição ou volatilização, como a formação de PCBs e furanos.  

O aquecimento da amostra dentro do reator não era uniforme, portanto o 

aquecimento se processou mais intensamente nas laterais do reator. E a amostra foi 

colocada nos fundos do reator permitindo a presença de ar na superfície da amostra. 

Provavelmente por esses motivos, um aumento de 200°C como o ocorrido na Tabela 

13 pode gerar substâncias tão diferentes e complexas como o octacloroestireno, 

tetraclorobifenila e pentaclorodibenzofurano.  

Os PCBs e furanos são formados pela incineração de precursores, como 

PCBs, pentaclorofenóis e clorobenzenos. A ausência de clorobenzeno a 500°C 

(Tabela 13) pode ser atribuída à formação desses compostos altamente tóxicos.  

Devido a sua estabilidade e ao uso extensivo, juntamente com práticas de 

disposição inadequadas, os PCBs (Figura 26) tornaram-se poluentes ambientais 
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difundidos e persistentes. São extremamente resistentes à decomposição por 

agentes químicos ou biológicos e possui pequena solubilidade em água. A pequena 

quantidade de PCB presente em águas superficiais é volatilizada, sendo 

transportado para diversos locais em longas distâncias. Como são moléculas 

hidrofóbicas possuem elevada solubilidade em tecidos gordurosos, assim como o 

HCH.  

 
Figura 26 – Estrutura molecular da bifelina policlorada (PCB). 

 

O forte aquecimento dos PCBs em presença de uma fonte de oxigênio pode 

resultar na produção de pequenas quantidades de dibenzofuranos (presentes na 

Tabela 13). Esses compostos têm estrutura similar às dioxinas, diferenciando-se por 

possuírem um oxigênio a menos no anel central.  

Os dibenzofuranos (Figura 27) são planares, formados pela eliminação dos 

átomos de cloro ou hidrogênio ligados aos dois carbonos que estão em posição orto 

em relação aqueles que unem os dois anéis dos PCBs, de maneira que a molécula 

eliminada pode ser cloro ou ácido clorídrico. 

 

 

Figura 27 – Dibenzofurano. 

 

A eliminação de HCl da 2,3´- diclorobifenila dá lugar ao 4 e ao 2-

clorodibenzofurano. Quando as temperaturas dessas reações são elevadas, pode 

ocorrer, previamente à eliminação de HCl, alguma troca dos substituintes adjacentes 

nas posições 2 e 3 (orto e meta) de um lado do anel, podendo o cloro deslocar-se de 

uma posição orto para uma posição meta, e o hidrogênio de meta para orto antes 

que ocorra a eliminação de HCl. Por exemplo, quando 2,6,2´,6´-tetraclorobifenila é 

aquecido em presença de ar, algumas moléculas perdem dois átomos de cloro em 

posição orto para produzir diclorodibenzofurano, enquanto outras trocam 
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primeiramente Cl e H em um dos anéis para eliminar HCl e produzir um 

triclorodibenzofurano (BAIRD, 2002). 

Como se verifica a presença de dibenzofurano, Tabela 13, sugere-se que os 

átomos de cloro da bifeniladiclorada estão nas posições 2, 2´ou 6, 6´ com eliminação 

de cloro na produção do dibenzofurano ou com um átomo de cloro e um hidrogênio 

nas respectivas posições com liberação de ácido clorídrico.  

A origem desses compostos também pode ser devido a impurezas e outros 

compostos presentes no HCH técnico tanto quanto a reações de cloração durante o 

aquecimento. 

Como no caso do benzeno, a bifenila (Figura 26) pode reagir com cloro na 

presença de cloreto férrico como catalisador, alguns de seus átomos de hidrogênio 

são substituídos por cloro. Quanto maior a quantidade de cloro inicialmente presente 

e quanto mais tempo for dado para o transcurso da reação, maior será a extensão 

da cloração da bifenila. Os produtos resultantes são as bifenilas policloradas (PCBs).  

De acordo com o Quadro 1 os PCBs e os furanos pertencem ao grupo 1 da 

classificação feita pela IARC. 

O cromatograma obtido para o material condensado da amostra aquecida a 

500°C no ensaio E3 está apresentado na Figura 28. Na Tabela 14 e 15 são 

apresentados os compostos encontrados no condensado do ensaio, E3, ou seja, no 

condensado da amostra aquecida da temperatura ambiente até 500°C por 5 horas. 

Verifica-se que com esse tempo de aquecimento não foi encontrado PCB`s e 

dibenzofuranos diferente do observado quando a amostra foi aquecida na mesma 

temperatura por 9 horas, ou seja um tempo maior (Tabela 13). 
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Tabela 14 – Condensado do material aquecido a 500°C no E3 obtido por 

CG/MASSA. 

Tempo 
de 
retenção 
(min) 

Composto Fórmula Estrutura 
Química 

P.F 
(ºC) 

P.E 
(ºC) 

4,2 Benzeno C6H6 

 
6 80 

4,9 Tricloroetileno C2HCI3 
C C

Cl

Cl

Cl

H  

-73 87 

9.0 Tetracloroetileno C2CI4 
C C

Cl

Cl

Cl

Cl 
-22 121 

11,1 Clorobenzeno C6H5CI Cl

 
-45 132 

18,0 2-Clorofenol C6H5CIO 

OH

Cl

 

9,3 -9,8 175 

18,4 1,2-
Diclorobenzeno 

C6H4CI2 -17 180,5 

18,5 1,3-
Diclorobenzeno 

C6H4CI2 -24,7 173 

19,3 1,4-
Diclorobenzeno 

C6H4CI2 

Cl2

 
53,1 178 

21,4 Triclorobenzeno C6H3CI3 Cl3

 
53,5 218,5 

22,9 Diclorofenol* C6H4CI20 
OH

Cl2

 
57-59 206 

24,5 Tetraclorobenzeno C6H2CI4 Cl4

 
47,5 254 

25,0 2,3,6-Triclorofenol C6H3CI30 
OH

Cl3

 

58 272 

27,3 Pentaclorobenzeno C6HCI5 

Cl

Cl Cl

ClCl

 

86 277 

27,7 2,3,5,6-
Tetraclorofenol 

C6H2CI40 
OH

Cl4

 

- 115 
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Tabela 15 – Condensado do material aquecido a 500°C no E3 obtido por 

CG/MASSA. 

Tempo 
de 
retenção 
(min) 

Composto Fórmula P.F. 
(ºC) 

P.E. (°C) 

29,9 γ-HCH C6H6CI6 112,5 323,4 a 760 mmHg 

30,1 δ-HCH C6H6CI6 141-142 60 a 0,33 mm Hg 

 

 

Figura 28 – Cromatograma do material condensado a 500° C no E3. 

 

A presença de HCH foi notada na maioria das amostras de condensado 

(Tabela 16), exceto a 300 °C com 9 horas de aquecimento. Uma das explicações 

possíveis para a presença do HCH é que tenha ocorrido uma volatilização do HCH 

contido no HCH técnico nas temperaturas superiores a esta. Outra explicação pode 

ser atribuída à isomerização do HCH que pode ser convertido de α-HCH para os 

demais isômeros de acordo com os resultados obtidos por Deo e outros (1980), pois 

o α-HCH possui um ponto de fusão baixo e de ebulição dentro da faixa de 

aquecimento possivelmente atingida dentro do reator.  

Considerando que o HCH técnico é um produto com características de ser 

facilmente disperso no ar, outra hipótese que explicaria a sua presença no 

condensado, é que a corrente de ar sintético aplicada durante o processo, mesmo 

com baixa vazão, tenha provocado um arraste indesejado do produto conduzindo-o 

para a linha de saída do reator, talvez pelo aumento da pressão de vapor dos 

isômeros às altas temperaturas. As partículas de HCH técnico nesse caso poderiam 

facilmente alcançar o coletor de condensado e até os sacos Tedlar. Também no 

processo de aquecimento pode ocorrer volatilização do HCH, devido sua alta 
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pressão de vapor, e o arraste das moléculas antes de sofrerem degradação térmica 

no reator. 

 

Tabela 16 – Resumo dos compostos detectados por CG/MASSA no condensado 

nos ensaios. 

Ensaio 
Tempo de 

aquecimento 
Temperatura Principais compostos  

Ensaio (E1) 20 horas 450°C 

Clorobenzeno, Clorofenol, 

Diclorobenzeno, 

Triclorobenzeno, Lindano 

5 horas 300°C 

Benzeno, 

Tetracloroetileno, 

Clorobenzeno, Clorofenol, 

Diclorobenzeno, 

Triclorobenzeno 
Ensaio (E2) 

9 horas 500°C 

Pentaclorobenzeno, Alfa-, 

beta-, gama-, delta-HCH, 

PCB e furano 

Ensaio (E3) 5 horas 500°C 

Pentaclorobenzeno, 

Benzeno, 

Tetracloroetileno, 

Clorobenzeno, Clorofenol, 

tetraclorofenol, Di e 

triclorobenzeno, gama- e 

delta-HCH. 

 

Desta forma, observa-se que durante o aquecimento do HCH técnico, três 

processos podem ocorrer para a eliminação do HCH da amostra: a decomposição 

térmica, a vaporização e o arraste de partículas. 
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De acordo com os resultados obtidos nos ensaios E3 e E2 há concordância 

nos compostos aromáticos presentes exceto que não houve a formação de PCBs e 

furanos no ensaio E3 com aquecimento a 500°C por um período de 5 horas, sendo 

esses compostos detectados quando o aquecimento foi prolongado por 9 horas. 

O último ensaio (E4) aquecimento por 18 dias, produziu condensado, no 

entanto o mesmo não pode ser analisado, por problemas técnicos com o 

CG/MASSA.  

Em temperaturas elevadas (próximas a 500°C), pode ocorrer a formação do 

benzeno devido à liberação de todos os átomos de cloro da molécula de HCH e a 

predominância de compostos monocromáticos clorados.  

 

5.2.2 Caracterização dos compostos gasosos gerados após o aquecimento  

 

Os materiais gasosos foram coletados em diferentes temperaturas em Bags 

numerados de 1 a 9, após diferentes tempos de aquecimento da amostra do HCH 

técnico dentro do reator, como indicado na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Coleta das amostras dos materiais gasosos no reator 

Material Temperatura
Hora da 

coleta 

Tempo de 

aquecimento 

(aproximado) 

Data da 

coleta 

Bag 1 450°C 13h45min 15 h 28/10/2010 

Bag 2 500°C 16h26min 18 h 28/10/2010 

Bag 3 180°C 10h30min 2 h 03/11/2010 

Bag 4 250°C 14h25min 6 h 03/11/2010 

Bag 5 351°C 16h15min 8 h 03/11/2010 

Bag 6 400°C 17h10min 9 h 03/11/2010 

Bag 7 130°C 12h00min 1 h 04/11/2010 

Bag 8 330°C 14h20min 

Bag 9 300°C 14h30min 
9 dias 14/06/2011 
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O primeiro ensaio, como mencionado anteriormente, foi realizado para fazer 

um teste de operação do reator e observar os resultados dos Bags 1 e 2, para 

verificar a presença de produtos da decomposição do HCH.  

A primeira amostragem do material gasoso foi realizada às 13h45min a 

450°C, após aproximadamente 15 horas de aquecimento da amostra dentro do 

reator. Os compostos detectados estão relacionados na Tabela 18 e o seu 

respectivo cromatograma na Figura 29. 

 

Tabela 18 – Análise obtida por CG/MASSA do material gasoso coletado no Bag 1 a 

450°C no E1. 

Tempo de retenção(min) Composto Fórmula 

10,58 Etanol C2H60 

53,78 Lindano C6H6CI6 
 

 

Figura 29 - Cromatograma do material gasoso coletado no Bag 1 a 450° C no E1. 

 

 Os resultados revelaram a presença de etanol que provavelmente deve-se à 

limpeza das vidrarias e a presença também do lindano. Portanto, não foi detectado 

nenhum produto da decomposição do HCH, do benzeno ou do clorobenzeno. A 

presença do γ-HCH (lindano) deve-se provavelmente à vaporização do composto 

nessa temperatura.  

A segunda coleta (Tabela 19 e Figura 30) realizada após 18 horas de 

aquecimento a 500°C revelou apenas a presença de lindano que é o isômero γ do 

HCH e do ftalato de isobutila. A presença do lindano deve-se, provavelmente, ao 
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sistema de recirculação do reator, que está na forma de pó ou à volatilização deste 

isômero que apresenta pressão de vapor maior que os isômeros α e β.   

A presença de ftalato de isobutila pode ter sido ocasionada pelo material de 

vedação do reator que contem essa substância e que foi liberada com o 

aquecimento. Ftalatos são utilizados como plastificantes na composição de plásticos 

e borrachas sintéticas - como as borrachas nitrílicas.  

Na análise do material gasoso coletado no experimento E1 foi possível 

observar também a presença de cloreto de etila, siloxano e lindano. O siloxano foi 

utilizado na fase estacionária do CG/MASSA. 

 

Tabela 19 – Análise obtida por CG/MASSA do material gasoso coletado no Bag 2 a 

500°C no E1. 

Tempo de retenção (min) Composto Fórmula 
53,78 Lindano C6H6CI6 
56,70 Ftalato de isobutila C16H22O4 

 

 

Figura 30 - Cromatograma do material gasoso coletado no Bag 2 a 500° C no E1. 

 

Durante o processo de aquecimento, que durou cerca de 20h nesse ensaio 

(E1), nenhum produto da decomposição do HCH técnico foi detectado no material 

gasoso coletado a 450°C e 500°C. Esse fato pode ser atribuído à primeira operação 

do aparato, devido a algumas oscilações da temperatura e da vazão durante a 

operação, sendo considerado ensaio teste do aparato.  

O material sólido que ficou no reator após o aquecimento a 500°C no E1 foi 

analisado por CG/MASSA e observou-se que não havia a presença de substâncias 

voláteis e benzeno pelo monitoramento de íons específicos.  



78 

 

A matriz inorgânica – material restante no reator após a queima (resíduo) – foi 

submetida à análise de head-space e à extração por acetona. A análise do extrato 

em acetona por CG/MASSA revelou a presença de hidrocarbonetos alifáticos. Não 

foi constatada a presença de hexaclorociclohexano e benzeno pelo monitoramento 

de íons específicos (Figura 31 e Figura 32). 

 

Figura 31 - Cromatograma do Head-space da amostra do material sólido restante 

aquecimento no reator após 450°C. 

 

Figura 32 - Cromatograma do extrato em acetona do material sólido restante após 

aquecimento no reator após 450°C. 

 

No E2 a temperatura foi elevada rapidamente a 500°C e manteve-se o 

sistema por cerca de 9 horas. Na Tabela 20 estão apresentados os compostos 

coletados a 180°C no ensaio E2. Foi possível verificar a presença de cloreto de 

etila, benzeno, acetaldeído e ftalato de etilbenzeno.  

Analisando a Tabela 20 nota-se a presença dos produtos esperados da 

decomposição do HCH técnico, como compostos clorados (clorometano, cloreto de 

etila), além do 1,7-Dimetileno-2,3-dimetil-indol, Ftalato de 2-etilexila (conhecido como 

DEHP) e compostos nitrogenados não identificados. Uma justificativa para a 

presença desses produtos é que os produtos de decomposição do anel de vedação 
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contendo o grupo funcional nitrila (-C N) tenham reagido com os clorobenzenos com 

ou sem a formação da anilina. São conhecidas reações desse tipo a temperaturas 

brandas, catalisadas por níquel ou paládio e na presença de solventes. Contudo, 

não se conhece até o momento estudos que comprovem a ocorrência dessas 

reações a altas temperaturas em fase gasosa, como é o caso do ensaio realizado 

(GRIBBLE, 1999; CACCHI e FABRIZI; HUMPFREY e KUETHE, 2006).  

 

Tabela 20 – Análise obtida por CG/MASSA do material gasoso a 180°C coletado no 

Bag 3 no E2. 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Composto Fórmula 
Estrutura 

Química 

P.F. 

(°C) 

P.E. 

(°C) 

9,6 Clorometano CH3CI CCl

H

H

H

 

-24,2 -97,6 

9,8 Acetaldeído C2H40    

10,5 Cloreto de etila C2H5CI CCH

H H

H

H

Cl

-138 12,5 

17,5 Benzeno C6H6 

 

6 80 

42,3 
1,7-Dimetileno-2,3-

dimetil-indole-+ Nl 
C12H13N  

- - 

51,1 e Ftalato de 2-etilexila C24H38O4  - - 
51,3 Lindano* C6H6CI6  - 

*somente pelo MIE (109;181;219) 

 

Cabe ressaltar que o pico correspondente ao 1,7-Dimetileno-2,3-dimetil-indol 

no cromatograma do respectivo ensaio (Figura 33) apresenta pequena intensidade e 

tende a não aparecer nos próximos ensaios devido à estabilização térmica do anel 

de vedação do reator. 
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Figura 33 – Cromatograma do material gasoso coletado a 180°C no E2. 

 

Os compostos encontrados no material gasoso coletado a 250°C após 6 

horas do aquecimento do HCH técnico no experimento E2 a partir do cromatograma 

da Figura 34 estão apresentados na Tabela 21. Os resultados mostram apenas a 

presença do cloreto de etila como provável produto da decomposição do HCH 

técnico e o isômero γ-HCH (Lindano), que apresenta o menor ponto de fusão em 

relação aos outros isômeros do HCH, possivelmente por volatilização e ou facilidade 

de dessorção, considerando que o mesmo pode estar adsorvido na superfície da 

argila presente no produto comercial.  

 

Tabela 21 – Análise obtida por CG/MASSA do material gasoso a 250°C coletado 

Bag 4 no E2. 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Composto Fórmula 
Estrutura 

Química 

P.F. 

(°C) 

P.E. 

(°C) 

10,5 Cloreto de etila C2H5CI 
CCH

H H

H

H

Cl  
-138 12,5 

38,9 Siloxano -  - - 

53,7 Lindano C6H6CI6  112,5 323,4 a 760mmHg 
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Figura 34 – Cromatograma do material gasoso coletado a 250°C no E2. 

 

No ensaio E2, após 8 horas a 351°C, foi realizada outra coleta de material 

gasoso. Os resultados mostraram a presença de dicloroetano, tricloroetileno, 

clorobenzeno, siloxano, e de fitalato de 2-etilexila como pode ser observado na 

Tabela 22 e seu cromatograma Figura 35. A presença de compostos clorados pode 

indicar a decomposição dos produtos do HCH técnico (benzeno, clorobenzeno e os 

HCHs) nessa temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Tabela 22 – Análise obtida por CG/MASSA do material gasoso a 351°C coletado no 

Bag 5 no E2. 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Composto Fórmula 
Estrutura 

Química 

P.F. 

(°C) 

P.E. 

(°C) 

12,0 1,1-

Dicloroeteno 

C2H2CI2 
C C

Cl

Cl

H

H 
-122 32 

14,6 1,2-

Dicloroeteno 

C2H2CI2 

C C

Cl

ClH

H  

- 55 

19,6 Tricloroetileno C2HCI3 
C C

Cl

Cl

Cl

H  
-73 87 

30,3 Clorobenzeno C6H5CI Cl

-45 132 

50,8 e 50,9 Ftalato de 2-

etilexila 

C24H3804  - - 

 

 

Figura 35 – Cromatograma do material gasoso coletado a 351° C no E2. 

 

A coleta realizada a 400° C (Tabela 23) após 9 horas de aquecimento revelou 

a presença tricloroetileno, tetracloroetileno, siloxano, clorobenzeno e ftalato de 2-

etilexila. Ainda se observa nessa tabela produtos da decomposição do HCH técnico 

semelhantes ao ocorrido a 351°C (Tabela 22), evidenciando que o aumento da 
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temperatura e do tempo não alteraram significativamente os resultados da 

decomposição nesse ensaio (E2).  

Detectou-se, também, a presença do ftalato, mas com um pico menor em 

relação às amostras anteriores (Figura 36) indicando uma possível redução de sua 

concentração devido a uma provável estabilização na decomposição desse 

composto a esta temperatura de aquecimento. Observou-se após desmontagem do 

equipamento que a vedação que era verde, havia sofrido degradação e 

apresentava-se com coloração preta.  

 

Tabela 23 – Análise obtida por CG/MASSA do material gasoso a 400°C coletado 

Bag 6 no E2. 

 
* interferente da fase estacionária coluna 
** somente pelo MIE (109;181;219) 
 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Composto Fórmula Estrutura 
Química 

P.F. 
(°C) 

P.E. 
(°C) 

19,6 Tricloroetileno C2HCI3 
C C

Cl

Cl

Cl

H  
-73 87 

27,8 Tetracloroetileno C2CI4 

C C

Cl

Cl

Cl

Cl 

-22 121 

29,2 Siloxano*     

30,3 Clorobenzeno C6H5CI Cl

 
-45 132 

50,4 Ftalato de 2-

etilexila 

C24H38O4 - - - 

53,7 Lindano** C6H6CI6 - - - 
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Figura 36 – Cromatograma do material gasoso coletado a 400°C no E2. 

 

As amostras coletadas no terceiro dia de amostragem, dia 4 de novembro de 

2010 ao 12h, após tempo de aquecimento de cerca de 1 hora, revelou a presença 

de benzeno no material coletado a baixa temperatura (130°C). O benzeno pode 

estar presente por contaminação da amostra do inseticida, pois o benzeno é 

utilizado com matéria-prima para a produção do HCH e também pode ter ocorrido a 

decomposição do HCH, principalmente do isômero γ, que apresenta um ponto de 

fusão menor que 130°C e por ele ter aparecido também no material condensado, 

além de poder ter sido volatilizado, pois o ponto ebulição dele é 80°C. 

A Tabela 24 apresenta os compostos encontrados no material gasoso da 

amostra aquecida a 130°C e por 1 hora de aquecimento obtido do cromatograma 

apresentado na Figura 37. Comparando os resultados da Tabela 20 a 180°C por até 

2 horas com os da Tabela 24, verifica-se um número menor de compostos prováveis 

da decomposição do HCH ou provenientes de dessorção em relação aos resultados 

obtidos em temperaturas maiores. Em comum nos dois experimentos encontrou-se 

clorometano, acetaldeído, compostos nitrogenados não identificados e benzeno. 

Encontrou-se também a presença de clorometano, acetaldeido, benzeno e 

metilciclopentano nos tempos iniciais do aquecimento, ou seja, na primeira hora do 

aquecimento. A presença do etanol e do acetaldeído podem ser contaminantes do 

solvente utilizado para extração. 
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Tabela 24 – Análise CG/MASSA do material gasoso a 130°C coletado no Bag 7  no 

E3. 

Tempo 

de 

retenção 

Composto Fórmula 
Estrutura 

Química 

P.F. 

(°C) 

P.E. 

(°C) 

9,6 Clorometano CH3CI 
CCl

H

H

H -24,2 -97,6 

9,7 Acetaldeído C2H40    
10,2 Nitrogenado não identificado -  - - 

10,5 Etanol C2H60  - - 

14,8 n-Hexano C6Hi4  - - 

16,2 Metilciclopentano C6Hi2  - - 

17,4 Benzeno C6H6 
6 80 

 

 

Figura 37 – Cromatograma do material gasoso coletado no Bag 7 a 130° C no E3. 

 

A análise qualitativa dos materiais coletados no último ensaio após cerca de 9 

dias de aquecimento pelos Bag 8 e 9 não revelou a presença de compostos voláteis 

e semi-voláteis. Realizando o monitoramento dos íons específicos do benzeno, 

tolueno e hexaclorociclohexanos foram constatados a presença de benzeno e 

tolueno somente no material Bag 9, conforme mostram os cromatogramas das 

Figuras 38 e 39. A tubulação para a coleta do Bag 8 foi antes destinada ao 

borbulhamento em solução de NaOH (2 mol L-1). 
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Figura 38 - Cromatograma do material gasoso coletado no Bag 8 a 330° C no E4. 

 
Figura 39 - Cromatograma do material gasoso coletado no Bag 9 a 300° C no E4. 

A Tabela 25 apresenta os principais produtos detectados nos materiais 

gasosos encontrados nos Bags. Percebe-se que a maioria dos compostos são 

clorados, exceto o benzeno. A presença deste composto pode ser devido à 

decomposição do clorobenzeno. Outra hipótese da presença do benzeno nessas 

condições é a própria volatilização do benzeno presente na amostra de HCH 

técnico.  
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Tabela 25 – Resumo dos principais materiais gasosos coletados nos Bags. 

Material Temperatura 

Tempo de 

aquecimento 

(aproximado) 

Principais compostos 

detectados 

Bag 1 450°C 15 h Lindano 

Bag 2 500°C 18 h Lindano 

Bag 3 180°C 2 h 
Clorometano, Cloreto de 

etila, Benzeno, Lindano 

Bag 4 250°C 6 h Cloreto de etila, Lindano 

Bag 5 351°C 8 h 

Dicloroeteno, 

Tricloroetileno, 

Clorobenzeno 

Bag 6 400°C 9 h 
Tricloroetileno, 

Clorobenzeno , Lindano 

Bag 7 130°C 1 h Clorometano, Benzeno 

Bag 8 330°C ----- 

Bag 9 300°C 
9 dias 

Benzeno e tolueno 

 

A geração de ácido clorídrico gasoso foi avaliada no último ensaio (E4) com a 

intensão de usar o cloro como fator determinante para a finalização do aquecimento, 

ou seja, pretendia-se testar através de solução de nitrato de prata e NaOH (Figura 

18) a geração de cloro pela formação de precipitado. Essa análise foi realizada 

todos os dias e em diversos horários durante o aquecimento da amostra no reator.  

Quando se borbulhava a emissão gasosa em solução de nitrato de prata, 

ocorria a precipitação imediata de cloreto de prata. O precipitado formado tinha cor 

branca possibilitando a fácil visualização. Com isso, era possível realizar um teste 

qualitativo para checar se a decomposição do HCH técnico está de fato ocorrendo 

durante o processo de aquecimento.  

Quando se constatava a decomposição do HCH técnico por meio do teste 

qualitativo descrito anteriormente, recorria-se então, a outro teste quantitativo 

repetindo-se o ensaio com uma nova amostra e utilizando-se no lugar da solução de 
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nitrato de prata, uma solução 1 10-4 mol L-1 de hidróxido de sódio com fenolftaleína 

previamente padronizada de acordo com o procedimento no Apêndice B, com a 

finalidade de quantificar a produção de ácido clorídrico. 

O teste de geração de ácido clorídrico descrito anteriormente foi realizado por 

um período de aproximadamente dezoito dias consecutivos e o objetivo de finalizar o 

aquecimento por este teste não foi obtido, pois com aproximadamente 18 dias de 

aquecimento ainda observava-se a geração de ácido clorídrico. Com os resultados 

encontrou-se de uma maneira genérica de determinar a velocidade de geração de 

ácido clorídrico durante o aquecimento no reator. Da razão estequiométrica da 

reação de neutralização encontrou-se que a massa de ácido clorídrico necessária 

para neutralizar a solução de NaOH é de 36,5.10-3 g.   

A molécula do HCH possui 6 átomos de cloro, supondo-se que haja 

decomposição da molécula e possível liberação de todos os átomos de cloro durante 

o aquecimento, a quantidade de ácido clorídrico produzido pode ser calculada 

através das razões existentes. A amostra de HCH técnico (que contém 7% dos 

isômeros do HCH) tem potencial para gerar 5,27g de ácido clorídrico.  

As Tabelas 26 e 27 apresentam os tempos necessários para a neutralização 

da amostra de hidróxido de sódio e a velocidade de geração de ácido clorídrico em 

cada tempo. A massa estimada de ácido clorídrico produzida para cada 

estabilização foi de 3,65 10-3. Por meio dessas informações foi possível estimar uma 

média de velocidade de geração de ácido clorídrico (4,97.10-5g min-1) e o tempo 

necessário para que todo o HCH técnico fosse decomposto e liberasse todo o cloro 

presente na molécula, chegando a 1768 horas (o que corresponde à 

aproximadamente 74 dias), com a temperatura variando de 280°C a 400°C.  

A velocidade de geração de ácido clorídrico e sua massa produzida foram 

estimadas, pois o equipamento utilizado não possibilitou o controle do fluxo de ar no 

reator.  

O borbulhamento dos gases e vapores do reator tubular não revelou a 

produção de ácido clóridrico e cloro, pois não ocorreu a precipitação em solução de 

nitrato de prata (0,1 mol L-1) em quatro dias de ensaio por aproximadamente cinco 

horas de aquecimento no reator a temperatura de 500°C.  

Ocorreu um entupimento da tubulação de saída de gases e vapores durante o 

processo no reator tubular e o material de entupimento foi analisado por 
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CG/MASSA, mostrando que tinha predominantemente o isômero α-HCH e pequenas 

proporções do β- e do γ-HCH. Supõe-se que os isômeros do HCH tenham 

cristalizado na passagem de uma tubulação mais quente para outra mais fria no 

reator tubular. 

A não formação de produtos da decomposição do HCH técnico deve-se 

provavelmente ao fluxo de ar contínuo entre as partículas da amostra, já que os 

gases nesse reator eram arrastados imediatamente após a sua volatilização. 

Acredita-se que a decomposição ocorrida no reator anterior foi devida ao maior 

tempo que os gases ficavam dentro do reator, sofrendo o aquecimento por um 

período de tempo maior, pois a amostra ficava no fundo desse reator, sobrando 

cerca de 20 cm de altura para os gases poderem percorrerem dentro do reator antes 

de escaparem pelo fluxo de ar sintetico que se localizava na parte superior do reator.  
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Tabela 26 – Tempo de neutralização da solução de NaOH e fenolftaleína para o 

cloro gerado durante aquecimento do reator entre 280 e 400 °C. 

Tempo 
Tempo 

(min) 

Média 

temperatura 

(ºC) 

Velocidade 

de HCl 

gerada 

(g/min) 

1h02min 62 313,0 6 10-5 
54min 54 306,7 6,7 10-5 
59min 59 315,5 6,1 10-5 
35min 35 314,5 1,0 10-4 
33min 33 312,0 1,0 10-4 
31min 31 304,0 1,0 10-4 
34min 34 313,8 1,0 10-4 
50min 50 311,3 7,0 10-5 
39min 39 319,0 9,3 10-5 
40min 40 304,0 9,1 10-5 
1h08min 68 301,4 5,3 10-5 
1h13min 73 295,3 5 10-5  
58min 58 289,0 6,3 10-5 
57min 57 312,6 6,4 10-5 
46min 46 304,8 7,9 10-5 
41min 41 319,3 8,9 10-5 
55min 55 310,0 6,6 10-5 
1h12min 72 302,0 5,0 10-5 
1h09min 69 311,4 5,3 10-5 
1h10min 70 322,7 5,2 10-5 
1h24min 84 225,0 4,3 10-5 
52min 52 307,6 7,0 10-5 
2h33min 153 285,5 2,4 10-5 
2h10min 170 267,7 2,1 10-5 
5h21min 321 258,0 1,1 10-5 
4h04min 244 266,0 1,5 10-5 
7h39min 459 249,7 8,0 10-6 
8h42min 522 242,3 7,0 10-6 
3h04min 184 298,5 2,0 10-5 
1h24min 84 311,0 4,3 10-5 
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Tabela 27 - Tempo de estabilização da solução de NaOH e fenolftaleína para o cloro 

gerado durante aquecimento do reator entre 280 e 400 °C. 

Tempo Tempo 
(min) 

Média 
temperatura 

(ºC) 

Velocidade 
de HCl 
gerada 
(g/min) 

52min 52 307,6 7,0 10-5 
2h33min 153 285,5 2,4 10-5 
2h10min 170 267,7 2,1 10-5 
5h21min 321 258,0 1,1 10-5 
4h04min 244 266,0 1,5 10-5 
7h39min 459 249,7 8,0 10-6 
8h42min 522 242,3 7,0 10-6 
3h04min 184 298,5 2,0 10-5 
1h24min 84 311,0 4,0 10-5 
3h16min 196 270,3 1,8 10-5 
4h06min 246 314,3 1,5 10-5 
2h 120 303,6 3,0 10-5 
3h27min 207 302,8 1,8 10-5 
5h06min 306 320,0 1,2 10-5 
3h24min 204 302,4 1,8 10-5 
1h20min 80 306,2 4,5 10-5 
4h06min 246 308,7 1,5 10-5 
2h20min 140 299,7 2,6 10-5 
1h01min 61 339,1 6,0 10-5 
1h30min 90 307,8 4,0 10-5 
2h31min 151 333,9 2,4 10-5 
4h18min 258 287,8 1,4 10-5 
1h08min 68 323,4 5,4 10-5 
2h01min 121 316,4 3,0 10-5 
1h21min 81 346,2 4,5 10-5 
1h29min 89 346,0 4,1 10-5 
1h18min 78 347,8 4,7 10-5 
2h01min 121 320,6 3,0 10-5 
1h49min 109 343,0 3,3 10-5 
8h13min 493 260,2 7,4 10-6 
7h36min 456 304,1 8,0 10-6 
5h25min 425 322,3 8,6 10-6 
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5.2.3 Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  

 

As Figuras 40, 42, 44 e 46 e as Figuras 41, 43, 45 e 47 representam, 

respectivamente, as curvas TG e as os perfis calorimétricos dos padrões analíticos 

(P.A.) dos isômeros α, β, γ e δ HCH, com razão de aquecimento de 1°C min-1 no 

intervalo de temperatura de 25°C até 350°C e fluxo de nitrogênio de 50 mL min-1. 

Observam-se semelhanças nas curvas dos isômeros.  

Todos apresentaram perda de massa, que pode ser atribuída ao processo 

simultâneo de fusão e volatilização dos isômeros do HCH. 

 

 

Figura 40 – Perfil termogravimétrico do α-HCH (P.A.)  com razão de aquecimento de 

1°C.min-1 da temperatura ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo 

de 50 mL min-1. 

 

 

Figura 41 – Curva DSC do α-HCH (P.A.) a razão de aquecimento 1°C.min-1 da 

temperatura ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL 

min1. 

fusão 
volatilização
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Figura 42 – Perfil termogravimétrico do β-HCH (P.A.) com razão de aquecimento de 

1°C.min-1 da temperatura ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo 

de 50 mL min-1. 

 

 
Figura 43 – Curva DSC do β-HCH (P.A.) a razão de aquecimento 1°C.min-1 da 

temperatura ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL 

min-1 

 

A Figura 43 mostrou um pico longo para o β-HCH que não se trata da fusão, 

pois a fusão do β-HCH aconteceria em 314°C (Tabela 1) e a curva na figura 

apresenta um pico em 214,03°C, a hipótese mais provável é que o isômero β possa 

ter sofrido uma conversão lenta para outros isômeros durante o aquecimento, assim 

como relatado por Xiao e outros (2004). 
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Figura 44 – Perfil termogravimétrico do γ-HCH (P.A.) com razão de aquecimento de 

1°C min-1 da temperatura ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo 

de 50 mL min-1. 

 

 

Figura 45 – Curva DSC do γ-HCH (P.A.) a razão de aquecimento 1°C.min-1 da 

temperatura ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL 

min-1. 

 

 

 

 

 

fusão 
volatilização 
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Figura 46 – Perfil termogravimétrico do δ-HCH (P.A.) com razão de aquecimento de 

1°C.min-1 da temperatura ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo 

de 50 mL min-1. 

 

 

Figura 47 – Curva DSC do δ-HCH a razão de aquecimento 1°C.min-1 da temperatura 

ambiente até 350°C em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL min-1. 

 

Os dados da Tabela 28 correspondem aos resultados obtidos nas curvas de 

TG/DSC dos padrões analíticos dos isômeros estudados. A mesma apresenta as 

perdas de massa experimental em (%) e as faixas de temperatura (°C).  
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Tabela 28 – Dados da fusão dos isômeros do HCH com razão de aquecimento de 

1°C min-1 da temperatura ambiente até 350°C. 

Isômero 
Temperatura 

Pico (°C) 

Perda de 

massa (%) 
Resíduo(%) 

α-HCH 156,09 90,9672 9,0376 

β-HCH * 90,5366 9,4648 

γ-HCH 112,68 93,8538 6,8232 

δ-HCH 137,70 91,1354 8,8677 

*Não foi possível detectar no experimento realizado.  

 

A curva DSC do isômero α-HCH (Figura 41) apresenta um pico endotérmico 

em 156,09°C característica da fusão. A Figura 43 apresenta a curva calorimétrica do 

isômero β-HCH em que a banda endotérmica está em 214,03°C referente também à 

fusão do composto. Assim como a Figura 45 apresenta um pico endotérmico em 

112,68°C para o γ-HCH e a Figura 47 uma banda em 137,70°C para o δ-HCH.  

Os dados das tabelas e as figuras de DSC e dos perfis termogravimétricos 

fornecem as temperaturas de fusão dos compostos seguida da volatilização do 

composto. A Figura 41 apresenta um possível erro analítico, pois os dados 

correspondentes ao perfil termogravimétrico (Figura 40) não correspondem à curva 

DSC (Figura 41). Com a extrapolação da linha de base e da linha termogravimétrica 

foi possível obter os pontos Tonset e Tendset, definido como início ou fim do evento 

térmico. De acordo com o perfil termogravimétrico do α-HCH (Figura 40), o início do 

evento se dá em aproximadamente 130°C e o fim em 170°C e de acordo com a 

curva DSC os valores de Tonset e Tendset ficaram em 154°C e 157°C. Por isso, 

torna-se necessária a repetição da analise térmica do α-HCH por TG/DSC. 

A Figura 48 apresenta as curvas TG, DTG e DSC do padrão analítico do 

isômero α-HCH para o fluxo de 50 mL min-1 de nitrogênio, com razão de 

aquecimento de 10°C min-1, da temperatura ambiente até 500°C em um 

equipamento acoplado ao espectrômetro de massas. Optou-se por mudar algumas 

condições analíticas, como a razão de aquecimento e a temperatura, apenas para 

verificar se isso causaria influência nos resultados.  
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A curva DSC da Figura 48 para o isômero α-HCH apresentou um pico 

endotérmico em 160°C e outro em 230°C. Isso também pode indicar fusão do 

composto seguida de volatilização. Foi possível perceber também uma semelhança 

nas curvas DSC obtidas nos dois casos, exceto que no segundo em que ocorreu um 

evento a mais, não presente no primeiro (Figura 40). O perfil termogravimétrico do α-

HCH na Figura 48 foi deslocado para temperaturas maiores comparado com o perfil 

obtido na Figura 40 comprovando um possível problema analítico ocorrido na 

realização do experimento.  

Assim como Rodante e outros (2000) no estudo térmico do lindano (γ-HCH), a 

análise no espectrômetro de massas também não detectou traços para os resíduos 

carbonáceos dos isômeros do HCH, inclusive do lindano. O espectrômetro de 

massas acoplado ao equipamento termogravimétrico utilizado é o QMS 403C Aëolos 

da NETZSCH, indicado para detecção de gases produzidos na decomposição de 

voláteis, a faixa do massa (m/z) monitorada no modo “TIC” (Cromatograma de Íons 

Totais) foi até 100 m/z, pois para faixas maiores perde-se a precisão da análise. 

 

Figura 48 – Perfil termogravimétrico e curva DSC do α-HCH (P.A.) a razão de 

aquecimento 10°C min-1 em nitrogênio com fluxo de 50 mL min-1. 
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A Figura 49 apresenta as curvas obtidas em atmosfera de ar sintético para o 

α-HCH, com o fluxo de 50 mL min-1 e razão de aquecimento de 10°C min-1. 

Comparando com a Figura 41, foi possível verificar a semelhança nos perfis e nas 

curvas entálpicas obtidos. Ocorreu uma pequena diferença na perda de massa, que 

desta vez foi de 99,93%.  

 

Figura 49 – Perfil termogravimétrico e curva DSC do α-HCH (P.A.) a razão de 

aquecimento 10°C min-1 em ar sintético com fluxo de 50 mL min-1. 

 

Os perfis dos isômeros do HCH em atmosfera de ar sintético e em nitrogênio 

demonstraram uma perda de massa em temperaturas altas (exceto o obtido na 

Figura 48), as características das curvas obtidas demonstram que ocorreu 

volatilização dos mesmos, no entanto, não foram detectados espectros no 

espectrômetro de massas.  

O isômero β-HCH foi submetido à mesma análise do α-HCH, ou seja, a razão 

de aquecimento 10°C min-1 em atmosfera de ar sintético com fluxo de 50 mL min-1 

(Figura 50) mudando-se apenas a faixa do massa que agora foi utilizada toda a faixa 

do  equipamento ( de 12 a 300 m/z), não obtendo nenhum sinal de íon (Figuras 51 e 

52) no espectrômetro de massas novamente.  
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As pressões de vapores dos isômeros do HCH são muito baixas variando de 

0,02 a 2,8 x 10-7 mmHg em temperatura ambiente (Tabela 1), talvez mudando a 

razão de aquecimento novamente e, principalmente, mudando o fluxo de atmosfera 

para vazões menores os resultados sejam mais satisfatórios. Os cadinhos em 

ambos os casos foram utilizados abertos, dificultando a decomposição e a detecção 

no massa.  

 

 

Figura 50 – Perfil termogravimétrico, DTG e curva DSC do β-HCH (P.A.) a razão de 

aquecimento 10°C min-1 em atmosfera de ar sintético com fluxo de 50 mL min-1. 

 

Em comparação com a curva obtida na Figura 42 a perda de massa (Tabela 

29) para o β-HCH com razão de aquecimento de 10°C min-1 foi maior, cerca de 9%, 

devido ao fato que em atmosfera de nitrogênio a perda de massa acontece mais 

lentamente. Ainda, na Figura 50, nota-se que o perfil termogravimétrico foi agora 

deslocado para temperaturas maiores, em que a estabilização térmica da amostra 

acontece em aproximadamente 270°C, não mais em 220°C. A fusão do composto na 

Figura 50 começa em aproximadamente 180°C e na Figura 42 em aproximadamente 

170°C.  
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Tabela 29 – Variação da perda de massa na termobalança em atmosfera de ar 

sintético em diferentes razões de aquecimento. 

Variação da perda de massa em relação à inicial 
Razão de aquecimento 

αααα – HCH ββββ - HCH 

1°C/min. 90,9672% 90,5366% 

10°C/min.  99,93% 99,87% 

 

 

Figura 51 - Cromatograma do β-HCH (32,1°C) no Espectrômetro de Massas 

acoplado à Termobalança. 

 

Figura 52 - Cromatograma do β-HCH (270,6 °C) no Espectrômetro de Massas 

acoplado à Termobalança. 
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 A Figura 53 apresenta as curvas de TG, DTG e DSC para o HCH técnico 

utilizado como amostra nos experimentos anteriores. Observa-se uma perda de 

massa da temperatura ambiente até 500°C. Também não foi detectado nenhum íon 

no espectro de massas utilizado (12 a 100 m/z).  

 

 

Figura 53 – Perfil termogravimétrico e curva DSC do HCH técnico a razão de 

aquecimento 10°C.min-1 

 

Foi possível verificar também que ocorreram três picos de fusão antes de 

200°C na Figura 53, que pode ter sido ocasionada pelos próprios isômeros do HCH 

que apresentam temperaturas de fusão nessa faixa, como os isômeros α, γ e δ. Há 

também evidência de fusão em temperaturas maiores de 400°C, provavelmente, um 

evento ocasionado pela presença de argila caulinita que em temperaturas elevadas 

sofre desidroxilação com formação de metacaulinita (BELLOTO et al., 1995). 
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5.2.4 Análise da concentração em massa dos isômeros do HCH durante o 

aquecimento em tempos e temperaturas diferentes na mufla e na estufa 

 

Foram inseridos cerca de 10g de HCH técnico em cadinhos de porcelana e de 

cerâmica e realizaram-se experimentos na mufla e na estufa para avaliar a perda de 

massa dos mesmos.   

A Tabela 30 apresenta a concentração em massa dos isômeros do HCH em 

tempos diferentes a 200°C, de acordo com essa tabela foi feito um gráfico para 

visualizar melhor os resultados (Figura 54). 

Lembrando que a concentração dos isômeros na amostra utlizada era de 7% 

(ou seja, 70.000 mg/Kg), os resultados obtidos apresentados na Tabela 30 

mostraram que houve diminuição do teor em massa (mg/Kg) dos isômeros do HCH, 

principalmente nos tempos maiores de aquecimento, 48 horas. A ocorrência desse 

fato pode ter sido ocasionada pela decomposição dos isômeros ou vaporização dos 

mesmos.  

 

Tabela 30 – Concentração dos isômeros do HCH nas amostras de HCH técnico 

aquecidos a 200°C. 

Teor (mg/kg) 
Composto 

6 min 30 min 1h 6h 24h 48h 96h 480h 

α-HCH  23700 150 140 95 130 14 1,4 4,7 

β-HCH  3500 70 55 70 40 8 6,2 8,5 

γ-HCH  4100 42 45 40 30 2 3,4 3,9 

δ-HCH  2200 150 120 150 60 5 5,5 2,6 

min – minutos            h- horas 

 

Nota-se que há alguns dados que não seguem uma sequência (em cinza na 

Tabela 30), associa-se esse fato a possíveis erros analíticos durante a análise.  

Os resultados mostraram que a perda de massa é maior nos tempos iniciais 

onde a concentração de HCH na amostra é alta. Observa-se que após 6 horas de 

aquecimento a perda de massa é lenta, sugerindo que se podem ter vários 

processos de perda de massa como volatilização, decomposição e dessorção do 
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HCH adsorvido na argila presente na amostra. Pode-se sugerir também que a 

massa da amostra e o tempo de aquecimento tem influência na possível 

decomposição ou volatilização dos isômeros do HCH.  

No entanto, não se podem afirmar quais processos ocorrem devido à 

complexidade de reação dos isômeros e da falta de dados em relação aos materiais 

gasosos gerados. É pouco provável que tenha ocorrido a decomposição do HCH em 

trinta minutos de aquecimento, sugere-se que tenha ocorrido a volatilização, 

principalmente pelo fato de os trabalhadores do laboratório terem sentido cheiro forte 

do HCH técnico quando o ensaio começava. 

 

 

Figura 54 – Gráfico da diminuição do teor dos isomeros HCH em relação ao tempo a 

200°C. 

 

Os resultados obtidos a 350°C das amostras do HCH técnico estão 

apresentados na Tabela 31 e no gráfico da Figura 55. Observa-se que ocorreu a 

diminuição dos isômeros do HCH, apesar das análises terem sido feitas apenas nos 

tempos 1h, 24h e 96h após o inicio do aquecimento. Comparando-se os dois 

resultados em relação ao tempo de aquecimento percebe-se que a 350°C a 

concentração dos isômeros diminuiu mais expressivamente do que a de 200°C. 

Como exemplo, após 1 hora de aquecimento a 350°C a diminuição do α-HCH foi 

cerca de 16 vezes em relação a 200°C no mesmo tempo.   

 



104 

 

Tabela 31 – Concentração dos isômeros do HCH nas amostras de HCH técnico 

aquecidos a 350°C. 

Teor (mg/kg) 
Composto 

1h 24h 96h 

α-HCH  8,7 7,8 6,4 

β-HCH  12,1 2,4 0,45 

γ-HCH  2,5 0,91 0,51 

δ-HCH  9,5 1,1 0,36 

                          h - horas 

 

 

 

Figura 55 – Gráfico da diminuição do teor dos isomeros HCH em relação ao tempo a 

350°C. 

 

5.2.5  Avaliação do tratamento de gases e vapores 

 

A decomposição do HCH pode gerar HCl, e com isso pretendia-se avaliar a 

quantidade deste composto gerado através do borbulhamento dos gases e vapores 

gerados em solução de NaOH (2 mol L-1) com fenolftaleína. Optou-se por utilizar 

esse sistema juntamente com carvão ativado inserido em frasco lavador de gases 
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para realizar os tratamentos dos gases e vapores gerados durante os aquecimentos 

dos corpos de prova na mufla e na estufa.  

No entanto, não foi possível a coleta de vapores e gases gerados da capela 

utilizada na mufla e na estufa. Após as adaptações necessárias para o tratamento 

dos gases e vapores na capela em que estavam locadas as mufla e a estufa, o 

cheiro forte do aquecimento do HCH técnico não foi detectado.  
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6 Conclusões 

 

Os resultados obtidos nesse estudo permitem concluir que o inseticida HCH 

técnico em temperaturas entre 25 e 350°C pode volatilizar-se. Os dados de TG/DSC 

indicam que com o aquecimento rápido ocorre a fusão seguida de volatilização dos 

isômeros do HCH analisados. No entanto, o isômero β-HCH não apresentou um 

comportamento esperado e também não foi possível detectar os produtos 

volatilizados dos padrões analíticos dos compostos estudados, portanto torna-se 

necessário aprofundar os estudos para que seja possível definir quais compostos 

sofrem volatilização, isomerização ou degradação nas temperaturas atingidas.  

Na aplicação da técnica de dessorção térmica a temperatura e o tempo de 

exposição da amostra ao calor são fatores importantes que devem ser muito bem 

controlados para não gerar compostos de alta toxicidade. Verifica-se a necessidade 

do tratamento das emissões gasosas geradas, pois em elevadas temperaturas 

(próximas a 500°C) e em tempos maiores de aquecimento pode ocorrer a formação 

de PCBs e furanos, compostos altamente tóxicos. Os poços de extração de vapores, 

na aplicação em campo, devem ser monitorados para evitar entupimento dos 

mesmos, já que o resfriamento causou cristalização dos isômeros do HCH.  

Portanto, o estudo realizado nesse trabalhou demonstrou que o 

comportamento térmico do inseticida HCH mostrou-se satisfatório para a aplicação 

da técnica de dessorção térmica, já que a técnica objetiva a separação física dos 

contaminantes do solo sem oxidá-los para posterior tratamento de gases. E, que, 

esta técnica pode ser uma alternativa bastante promissora para remediação de 

áreas contaminadas com HCH.  

Em áreas contaminadas muito extensas, onde o transporte e/ou lavagem do 

solo não é viável, o tratamento in situ torna ainda mais interessante. Porém novos 

estudos se fazem necessários com o objetivo de avaliar o comportamento do solo 

contaminado quando é aplicado calor. Estes novos estudos devem ser realizados 

em escala piloto, utilizando solo contaminado.  
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Apêndice A – Cromatogramas  
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Figura 56 - Tempo de saída do alfa-HCH 

 

 

Figura 57 - Tempo de saída do beta-HCH 

 

 

Figura 58 - Tempo de saída do gama-HCH 

 

 

 

Figura 59 - Tempo de saída do delta-HCH 
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Apêndice B – Preparo e Padronização de NaOH 1 10-4 mol L-1 
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Preparo e Padronização de NaOH 0,0001 M 

Preparação da solução mãe de NaOH 1 10-2 mol L-1 

1. Colocou-se cerca de 20 mL de água destilada num béquer de 250 mL. 

2. Tarou-se o béquer contendo a água em uma balança analítica.  

3. Acrescentou-se cerca de 0,4 g de NaOH. 

4. Agitou-se até dissolver completamente o NaOH. 

5. Transferiu-se quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 mL 

completando-se o volume. 

Padronização da solução de NaOH 1 10-2 mol L-1 

1. Pesou-se em um béquer 0,05g de biftalato de potássio, seco por 2h em estufa à 

110°C,em balança analítica. 

2. Transferiu-se o biftalato pesado para um erlenmeyer de 250 mL e dissolver com 

cerca de 25 mL de água destilada. 

3. Adicionou-se 5 gotas de solução de fenolftaleína a 1% (indicador). 

4. Titulou-se com a solução de NaOH 1 10-2 mol L-1 até que a solução se tornasse 

rósea por mais de 30s. 

5. Anotaram-se o volume da sol. de NaOH gasto. 

6. Calcular a molaridade real da solução preparada de acordo com a fórmula 

NaOH

biftalato

Vx

xm
M

22,204

1000
=  

Preparação da solução de NaOH 1 10-4 mol L-1 

1. Coletou-se 10 mL da solução mãe com o auxílio de uma pipeta volumétrica e 

transferiu-se para um segundo balão de 1000mL. Completou-se o volume. 
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Estequiometria 

C
C

O OH
O

OK +  NaOH (aq)

C
C

O
O

OK

ONa

+ H2O

 

 

M.M. KHC8H5O4 = 204,32 g mol-1 

M.M. NaOH = 40 g mol-1 
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