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• São motivo de preocupação internacional: Convenção da 
Basiléia e Convenção de Estocolmo* 

 

• POPs: "substâncias químicas que persistem no ambiente, 
bio-acumuláveis por meio da rede alimentar e que 
representam um risco de causar efeitos adversos para a 
saúde humana e o meio ambiente". 

 

*Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes é um tratado ambiental 
internacional, assinado em 2001 e em vigor a partir de maio de 2004, que visa eliminar ou restringir a 
produção e utilização de poluentes orgânicos persistentes (POPs). 

Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs 
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• Elementos-chave da Convenção: exigência de países 
desenvolvidos proverem recursos financeiros/medidas 
para eliminar a produção e utilização de POPs... e dispor 
resíduos de POPs de uma forma ambientalmente segura 

• A United Nations Environmental Protection – UNEP: 
iniciou ação global para reduzir e/ou eliminar emissões e 
descargas de 12 POPs, conhecidos como “dirty dozen” , 
ou “dúzia suja” (piores) 

• Aldrin, Clordano, Mirex, Dieldrin, DDT, dioxinas, furanos, 
PCBs, Endrin, heptacloro, BHC e toxafeno 

 

Principais POPs 
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• Muitos pesticidas contêm cloro. Ex.: DDT, dicofol, aldrin, dieldrin, 
heptacloro, endosulfan, clordano, endrin, mirex, Kepone, 
hexaclorociclohexano (BHC) e pentaclorofenol (muitos destes 
agentes foram proibidos em vários países) 

 

•  Estes compostos podem ser hidrofílicos ou hidrofóbicos, 
dependendo da sua estrutura molecular 

 

• Alguns organoclorados têm toxicidade significativa para as plantas 
ou animais, incluindo seres humanos 

 

•  Dioxinas e furanos, produzidos quando a matéria orgânica é 
queimada em presença de cloro, e alguns insecticidas, tais como o 
DDT, são poluentes orgânicos persistentes 

 

Pesticidas 
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• Compostos organoclorados são acusados de causar doenças graves 
e má-formação de seres humanos e animais em todo o mundo 

•  O BHC é considerado carcinogênico para seres humanos e pode 
causar danos ao sistema nervoso central 

•  BHC contamina solos e alimentos,   é bioacumulativo, demora para 
ser biodegradado, devido à sua elevada bioestabilidade, viaja 
longas distâncias na atmosfera e é encontrado em locais remotos, 
distantes de quaisquer fontes emissoras 

• A contaminação humana pode ocorrer de forma aguda ou crônica, 
por meio das vias dérmica, respiratória e alimentar 

•  Os isômeros do HCH são altamente lipofílicos e 
 persistentes, sendo armazenados nos tecidos  
gordurosos 

Hexaclorociclohexano - BHC 
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Hexaclorociclohexano – BHC - Principais Isômeros 

Lindano ou γ-BHC 

α BHC 

β BHC 

Fórmula molecular: C6H6Cl6 
Até 14% de lindano (principal isômero) 

Mais tóxicos 



• Diversos métodos de disposição de resíduos, bastante 
utilizados no passado, não atendem exigências  atuais 

• Tendência mundial: legislação cada vez mais restritiva  

• Resíduos orgânicos perigosos: em algum ponto do seu 
ciclo de vida devem ser “destruídos”* 

• PCBs, pesticidas, herbicidas, lixo hospitalar, óleos, tintas, solventes, 
resíduos orgânicos radioativos, explosivos, propelentes, munições, 
fogos de artifício  e produtos pirotécnicos  requerem processos 
especiais 

* Destruição”: termo comum na literatura = decomposição completa e formação de 
compostos mais simples e inócuos 

 

Disposição Final de Resíduos Perigosos 
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• Fogo é utilizado há séculos como “agente purificador” 

• Decomposição térmica é utilizada comercialmente para 
destruição de resíduos, principalmente a incineração 
(em que há combustão com chama) 

• Melhor alternativa que utilização de aterros 

• Contudo, incineradores  podem liberar substâncias 
tóxicas: metais pesados, PCIs, PAHs, dioxinas e furanos  

 

Decomposição Térmica de Resíduos 
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• Método avançado e alternativa à incineração de 
resíduos (“tailored”)  

•  1ºs  desenvolvimentos: Rockwell Int. há 30 anos , 
contudo seu uso foi inibido por outros métodos de 
tratamento de resíduos de menor custo 

•  O resíduo e o oxigênio (ar) são simultaneamente 
injetados abaixo da superfície de um leito turbulento de 
sais em fusão 

 

Oxidação Submersa em Sais Fundidos 
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Oxidação Submersa em Sais Fundidos 
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• Grande massa térmica proporciona um meio estável de 
transferência de calor: T ~constante e rápida distribuição do calor 
de oxidação  reações mais completas 

 

•  Meio líquido e turbulência promovem bom contato entre o 
resíduo e o O2, facilitando as reações  oxidação mais completa 

 

• Carbonato de sódio - Na2CO3, puro ou em misturas c/ outros sais: 
Na2SO4 , K2CO3, NaCl, proporciona diferentes propriedades 

 

•  Carbonato de sódio é estável, funde a ~850oC, não é tóxico, tem 
baixo  custo e pode ser recuperado por dissolução, filtração e 
recristalização 

 

Função e Propriedades do Sal Fundido 
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• Decomposição das moléculas orgânicas complexas em H2O e CO2 
(exaustão), além de sais e óxidos inócuos (retidos no banho de sal) 

  

• Sal:  neutraliza espécies ácidas, obtendo-se os sais correspondentes 
 

• P, As, S, Cl, F, Br, I reagem com Na2CO3  formando Na3PO4, Na3AsO4, 
Na2SO4, NaCl, NaF, NaBr e NaI, respectivamente, que são retidos no 
banho, em vez de serem liberados nos gases da exaustão (Ex. HCl, 
HF) 

 

• Fe, Ni, Cr, Mn, Co, Pb e outros metais presentes são retidos como 
óxidos e podem ser separados por dissolução do sal e filtração 

 

Produtos das Reações da Oxidação em Sais Fundidos 
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• Podem ser decompostos gases, líquidos e sólidos 

• Redução significativa do volume de rejeitos 

• Não são liberados compostos ácidos nos gases da exaustão  
não requer sistemas de tratamento 

• Propriedades do sal impedem intrinsecamente a formação de 
compostos extremamente tóxicos, como as dioxinas e furanos  

• Retenção e recuperação de elementos e/ou radionuclídeos 
presentes no resíduo Ex.: U, Pu, Cs, Am 

• Pode ser construído em unidades de pequeno ou grande porte 

 

Vantagens e Benefícios da Oxidação em Sais 
Fundidos 
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Estágios de Desenvolvimento da OSF no IPEN 
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• Sal corrosivo a  
900 – 1020oC 

• Atmosfera oxidante 
• Turbulência 



Desenvolvimento Recente 
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Resíduo (pesticida),  
O2 hiperestequiométrico 

Produtos da combustão 
incompleta - PCIs 

CO2 e H2O(v) 

Sais 
fundidos  

Reator 2 – 
oxidação de PCIs 

T+alta  

Reator 1 - 
remoção de 
cloro T+baixa  

• Um objetivo do trabalho foi avaliar o limiar de temperatura em que ocorrem as reações 
do cloro, presente nos pesticidas, com elementos presentes no banho salino, como o 
sódio (formação de cloreto de sódio) 

• Cabe ressaltar que a retenção do cloro tem maior importância que a oxidação de outros 
constituintes do resíduo orgânico, como o carbono e o hidrogênio  

• O banho salino que vinha sendo investigado era constituído de carbonato de sódio puro, 
cuja temperatura de fusão é de 851°C  



Seleção de Misturas Salinas de Baixo Ponto de Fusão 

Na2CO3-NaOH 30A-70B 40A-60B 50A-50B 60A-40B 

Temp. de fusão °C 238 254 264 318 

Li2CO3-Na2CO3-K2CO3 20A-40B-40C 20A-50B-30C  20A-60B-20C 20A-70B-10C 

Temp. de fusão °C 452 412 402 492 

Resultados dos testes para determinação das  temperaturas de fusão de algumas 
misturas salinas pré-selecionadas      

Mistura salina Proporção dos componentes A, B e C 
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Influência da Temperatura do Sal R.1 
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Análise dos gases (produtos das reações) por cromatografia gasosa 
Contagens x tempo de retenção 
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Cromatógrafo 
gasoso, 
adquirido com 
recursos de 
projeto CNPQ, 
dotado de 
detectores FID e 
ECD 



Testes de Decomposição do BHC 
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Resíduo (pesticida),  

Produtos da combustão 
incompleta - PCIs 

CO2 e 
H2O(v) 

Sais 
fundidos  

Reator 2 – 
remoção  final 

de cloro  e 
oxidação de 

PCIs T+alta  

Reator 1 - 
remoção de 
cloro T+baixa  

Composição dos efluentes gasosos da decomposição do BHC  
Contagens x tempo de retenção (min.) 



• Foi possível comprovar que a decomposição de organoclorados pode ser realizada 
em temperaturas relativamente baixas, ou seja, da ordem de 400 C 
 

• Os resultados demonstraram que o cloro pode ser retido em temperaturas baixas, 
como a mencionada acima, formando-se sais de cloro correspondentes 
 

• Foi utilizada mistura de carbonatos de Li, Na e K para redução da temperatura de 
fusão  e formaram-se os cloretos correspondentes (são retidos no banho salino) 
 

• O principal risco na liberação de cloro é a recombinação molecular e a formação 
de dioxinas e furanos. A formação de sais de cloro evita que ele seja liberado nas 
emissões e tornam o processo intrinsecamente seguro 
 

• Análise dos espectros GC/MS dos efluentes gasosos do segundo reator: não foi 
constatada presença de pesticidas, em nenhuma condição, mesmo mais adversas 
 

• Tampouco, foram identificados fragmentos moleculares, contendo halogênios, o 
que demonstra a eficácia da técnica para decomposição de pesticidas.  

 

Conclusão 
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Estes desenvolvimentos contaram com o apoio: 
• IAEA – International Atomic Energy Agency / Research 

Project BRA 12800 
 

• FAPESP - Projeto PIPE 
 

• CNPQ - Projeto de Auxílio à Pesquisa 

  
Coordenador dos projetos: Dr. P. Lainetti 
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