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Resumo 

VALE, L.A.S. Hidrodescloração Catalítica de Bifenilas Policloradas 

(PCBs). 2008. 150p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação 

em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo 

 

Bifenilas policloradas (PCBs) foram produzidas comercialmente entre 1929 e 

meados da década de 1980 para propósitos industriais. As mesmas 

propriedades que despertaram o interesse industrial, tais como: inércia 

química, alta constante dielétrica, resistência à queima; foram responsáveis 

pelo espalhamento dos PCBs em todos os compartimentos ambientais, de 

tal forma que são encontrados em amostras de tecidos adiposos de animais 

e humanos, leite, sedimentos dentre outras matrizes. Enormes quantidades 

de PCBs continuam em uso ou estão estocadas a espera de uma destinação 

final. 

No presente estudo demonstramos o uso da reação de hidrodescloração 

catalítica como forma de destruição/destoxificação de bifenilas policloradas. 

Para tanto, a reação foi estudada em amostras reais de PCBs (óleo 

dielétrico - Ascarel®), amostras comerciais (Aroclor® 1242 e 1254) e amostra 

sintética (2,4-diclorobifenila). O estudo se baseia no uso de solventes 

orgânicos como meio reacional e paládio suportado em carvão ativado como 

catalisador, devido à sua seletividade para a reação desejada, bem como 

sua baixa capacidade de hidrogenar compostos aromáticos. 



   xii 

A condição experimental ótima para a hidrodescloração foi determinada a 

partir da aplicação de planejamento experimental do tipo Doehlert. Esta 

condição ótima foi aplicada com sucesso a PCBs contidos em outras 

matrizes. 

A cinética da reação é apresentada para o 2,4-diclorobifenila como estudo 

de caso e uma proposta de mecanismo da reação de hidrodescloração de 

PCBs é apresentada baseada nos resultados experimentais. 

 

Palavras-Chave: Bifenilas Policloradas. PCBs. Hidrodescloração. 

Degradação. Destoxificação.  
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Abstract 

VALE, L.A.S. Catalytic Hydrodechlorination of Polychlorinated 

Biphenyls (PCBs). 2008. 150p. Masters Thesis – Graduate Program in 

Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo 

 

Polychlorinated biphenyls (PCBs) were produced between 1929 and the 

1980s for industrial applications. The same properties that make it a chemical 

of interest for industrial applications, such as: chemical inertness, high 

dielectric constant, fire resistance; were responsible for the widespreading of 

PCBs over all enviornmental compartments. They can be found in samples of 

fat tissues of humans and animals, milk, sediments, among other matrices. 

Enormous quantities of PCBs are still in use or stocked waiting for a final 

destination. 

In the present study, we have shown the use of catalytic hydrodechlorination 

as an alternative for the destruction/detoxification of polychlorinated 

biphenyls. For this, the reaction was studied in real samples of PCBs 

(dielectric oil - Ascarel®), commercial samples (Aroclor® 1242 e 1254) and 

pure chlorinated biphenyls (2,4-dichlorobiphenyl). The study is based in the 

use of organic solvents as reactional media and palladium supported in 

activated carbon as catalyst, due to its selectivity for the desired reaction and 

to its low capacity to hydrogenate aromatic compounds. 



   xiv 

The optimal hydrodechlorination condition was determined through the 

application of a Doehlert experimental planning. This optimal condition was 

applied with success to PCBs contained in other matrices. 

The reaction kinetics for 2,4-dichlorobiphenyl was presented as a case study 

and a mechanistic proposal was presented for the hydrodechlorination of 

PCBs based on these experimental conditions. 

 

Keywords: Polychlorinated Biphenyls. PCBs. Hydrodechlorination. 

Degradation. Detoxification.  
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1. Introdução 

Bifenilas policloradas, comumente conhecidas como PCBs, são uma 

classe de compostos produzidos industrialmente a partir da cloração de 

bifenil com cloro anidro na presença de ferro metálico ou cloreto férrico como 

catalisadores (Hutzinger, Safe et al., 1974). A variação do número e posição 

dos átomos de cloro nos produtos obtidos pode resultar em 209 compostos 

diferentes nessa classe, conhecidos como congêneres. Grupos de 

congêneres com o mesmo número de átomos de cloro são conhecidos como 

homólogos e os homólogos com átomos de cloro em diferentes posições são 

conhecidos como isômeros. 

PCBs foram produzidos comercialmente como misturas complexas para 

vários usos, incluindo fluidos dielétricos em capacitores e transformadores. A 

maior produtora, Monsanto Chemical Company, produziu PCBs sob o nome 

Aroclor® de 1929 a 1977 (Erickson, 1991). 

Eles são quimicamente muito estáveis à oxidação e à degradação 

térmica, têm baixa solubilidade em água, baixa pressão de vapor, não são 

inflamáveis e têm ótimas propriedades dielétricas. Sua estabilidade química 

e física os torna muito importantes para a indústria, daí, sua larga utilização 

no passado. Porém, por essas mesmas características, os PCBs se 

espalharam como contaminantes por todo o ambiente, não se degradam 

facilmente e são lipofílicos, sendo, portanto, persistentes e tendem a se 

bioacumular. 
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1.1. Riscos à Saúde Humana  

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) 

classifica os PCBs como prováveis carcinógenos a humanos. A toxicidade 

dos PCBs varia muito de acordo com o número e a posição dos átomos de 

cloro, sendo que os mais tóxicos são os não-orto, com estrutura coplanar, 

semelhante à das dioxinas, tais como a 3,3’,4,4’-tetraclorobifenila, a 3,4,4’,5-

tetraclorobifenila, a 3,3’,4,4’,5-pentaclorobifenila e a 3,3’,4,4’,5,’-

hexaclorbifenila, que apresentam FET (Fator de Equivalência de Toxicidade) 

semelhante ao das dioxinas (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (Atsdr), 2000). 

Humanos podem absorver PCBs por inalação, ingestão ou exposição 

dérmica dioxinas (Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

(Atsdr), 2000). Uma vez absorvidos, os PCBs entram na circulação 

sanguínea e são transportados através do corpo. A distribuição inicial é para 

o fígado e músculos, que são tecidos altamente irrigados, após o que, se 

acumulam nos tecidos adiposos . 

1.2. Hidrodescloração Catalítica de Cloro-aromáticos 

Lunin e Lokteva apresentaram uma extensa e compreensiva revisão 

sobre hidrodesalogenação catalítica de compostos orgânicos (Lunin e 

Lokteva, 1996). No entanto, o mecanismo dessas reações ainda não está 

claro, pois depende das condições reacionais, como a fonte de hidrogênio e 

o solvente e da natureza do catalisador.  
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1.2.1. Catálise Homogênea 

Algumas reações de hidrodesalogenação homogêneas, utilizando 

complexos de níquel (Stiles, 1994), paládio (Imai, Nishiguchi et al., 1977) ou 

ródio (Ferrughelli e Horvath, 1992; Fujita, Owakib et al., 2002) como 

catalisadores foram reportadas. Tais reações foram realizadas utilizando 

isopropanol ou isobutanol como solvente, que também foi a fonte de 

hidrogênio, na presença de uma base.  

1.2.2. Catálise Heterogênea 

Metais de transição têm sido largamente empregados na 

hidrodesalogenação de compostos orgânicos, sendo Ni, Rh, Pd e Pt os mais 

utilizados (Ferrughelli e Horvath, 1992; Stiles, 1994; Fujita, Owakib et al., 

2002; Díaz, Casas et al., 2008). Apesar de alguns autores sugerirem o uso 

de condições mais drásticas (Lapierre, Rene B., Guczi, Laszlo et al., 1978; 

Lapierre, Wu et al., 1978), na maioria dos casos, a hidrodesalogenação tem 

sido estudada sob atmosfera de hidrogênio a temperaturas elevadas e 

pressão moderada (Weiss e Krieger, 1966; Imai, Nishiguchi et al., 1977; 

Lapierre, Rene B., Guczi, Laslo et al., 1978; Coq, Ferrat et al., 1986; 

Ferrughelli e Horvath, 1992; Gioia, Gallagher et al., 1994; Stiles, 1994; 

Zhang, Liao et al., 1994; Ukisu, Iimura et al., 1996; Aramendia, Borau et al., 

2000; Murena e Schioppa, 2000; Murena, Schioppa et al., 2000; Fujita, 

Owakib et al., 2002; Sajiki, Kume, Hattori e Hirota, 2002; Sajiki, Kume, 

Hattori, Nagase et al., 2002; Simagina, Likholobov et al., 2003; Ukisu e 

Miyadera, 2003; Janiak e Blazejowski, 2004; Ukisu e Miyadera, 2004; Yuan e 

Keane, 2004; Monguchi, Kume et al., 2006; Díaz, Casas et al., 2008; Fang e 
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Al-Abed, 2008; Janiak, 2008; Kume, Monguchi et al., 2008; Zhang, Chen et 

al., 2008).  

Catalisadores baseados em Pd têm se mostrado mais eficientes que os 

baseados em Ni e Pt e mais seletivos que os de Rh, mostrando alta 

atividade a temperaturas e pressões brandas (Ukisu, Iimura et al., 1996; 

Babu, Lingaiah et al., 2007). Paládio geralmente é usado suportado em 

carvão ativado ou alumina (Al2O3).  

Reações de hidrodesalogenação sob condições brandas têm sido 

obtidas com sucesso como, por exemplo, a hidrodescloração de clorofenol 

usando paládio suportado em carvão ativado (Pd/C) a 35ºC sob pressão de 

hidrogênio (2,4 atm) (Hoke, Gramiccioni et al., 1992) ou a hidrodescloração 

de PCBs a bifenil, realizada em isopropanol com NaOH usando Pd/C ou 

Rh/C a 82ºC (Ukisu, Iimura et al., 1996).  

Quando comparada com a hidrodescloração catalítica usando 

hidrogênio molecular, a hidrodescloração com doadores de hidrogênio 

apresenta vantagens reais e potenciais, pois o gás hidrogênio tem baixa 

massa molecular e alta difusividade, sendo altamente inflamável, o que 

representa óbvios riscos de segurança, principalmente quando utilizado em 

larga escala (Johnstone, Wilby et al., 1985). Neste caso, uma alternativa 

pode ser o uso de doadores de hidrogênio líquidos, como um álcool 

secundário (Ukisu, Iimura et al., 1996; Ukisu e Miyadera, 2003; 2004), 

polietilenoglicol (Cafissi, Beduschi et al., 2007) ou ácido fórmico, ou sólidos, 

como hidrazina desativada por ácido (HCl ou H2SO4) (Rodriguez e Lafuente, 

2002b; Cellier, Spindler et al., 2003). O uso de um sal de hidrazina é mais 
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seguro, pois esta forma é menos tóxica (Toth e Erickson, 1977) e mais fácil 

de manusear que suas formas anidra ou hidratada.  

Devido à sua alta reatividade sobre paládio metálico, liberando N2 e H2, 

a hidrazina tem sido utilizada para reações de hidrodesalogenação, com 

formação de H2 in situ (Rodriguez e Lafuente, 2002b; a; Cellier, Spindler et 

al., 2003). Rodríguez e Lafuente (2002) reportam a descloração completa de 

PCBs(Rodriguez e Lafuente, 2002b) e triclorobenzenos(Rodriguez e 

Lafuente, 2002a) em solução de hexano catalisada por Pd/C (10%) usando 

N2H4·HCl (em grande excesso) como doador de hidrogênio, e Na2CO3 como 

aceptor ácido, em condições brandas ou usando uma fonte de ultrassom 

(250 a 800 kHz). Sob tais condições, foram obtidas altas taxas de 

conversão, atingindo >99% entre 15 e 60 minutos. Já Cellier et. al (2003) 

reportam descloração completa de cloretos de arila em solventes orgânicos 

catalisada por Pd, em diferentes formas, na presença de sal de hidrazina em 

meio básico (NaOH ou NaOt-Bu) à temperatura ambiente, entre 24 e 55 

horas(Cellier, Spindler et al., 2003). Concluem que baixas concentrações de 

hidrazina (0,5 a 2,5 equivalentes) são suficientes para se obter completa 

descloração, em oposição ao proposto por Rodríguez e Lafuente (2002). 

Seus resultados sugerem que o paládio sob a forma de Pd/C é um 

catalisador mais eficiente que acetato de paládio (Pd(OAc)2) ou 

tris(dibenzilidenoacetona)-dipaládio (Pd2(dba)3), tanto por sua maior 

seletividade quanto por razões econômicas. 

Sistemas bimetálicos também têm sido utilizados para catalisar reações 

de hidrodesalogenação (Agarwal, Al-Abed et al., 2007; Fang e Al-Abed, 
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2008). 4-clorofenol e 2,6-diclorofenol foram eficientemente desclorados na 

presença de catalisador de Ni-Al, com NaBH4 como fonte de hidrogênio 

(Roy, Wai et al., 2004). Também têm-se obtido descloração parcial de cloro-

alcanos utilizando catalisadores de Ni-Cr (Lunin e Lokteva, 1996). 

Descloração redutiva foi obtida com metais de valência zero sob 

condições brandas em poucas horas de reação (Matheson e Tratnyek, 1994; 

Roy, Wai et al., 2004; Sun, Takaoka et al., 2006). 

 

1.3. Outros Métodos de Descloração 

Alguns outros métodos de descloração de compostos orgânicos têm 

sido aplicados, dentre estes se destacam os métodos de desalogenação 

eletroquímica (Zhang e Rusling, 1993; Yang, Yu et al., 2006; Fang e Al-

Abed, 2007), fotoquímica (Chang, Chiu et al., 2003; Matykiewiczov, Klanová 

et al., 2007), radiolítica(Balko, Hoke et al., 1993; Kovenklioglu, Balko et al., 

1993; S. M. Matthews, 1993; Arbon, Mincher et al., 1994; Mincher, 1997) e 

enzimática/biológica (Borja, Taleon et al., 2005; Tharakan, Tomlinson et al., 

2006).  

A descloração eletroquímica do 2,4-diclorobifenil foi obtida com 

eficiência de 66,4% sobre um cátodo de grafite granular com paládio 

eletrodepositado de K2PdCl6 e um eletrodo de grafite com paládio 

depositado, mas a velocidade de descloração diminuiu ao longo do tempo 

(Fang e Al-Abed, 2007). Desclorações completas de 22 PCBs foram obtidas 

por irradiação de uma lâmpada de ultravioleta em solução de n-hexano entre 

menos de 30 minutos e 15 horas, com cinética de pseudo-primeira ordem, 
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dependendo da posição dos átomos de cloro no anel (Chang, Chiu et al., 

2003). Descloração radiolítica geralmente é feita utilizando radiação gama 

como fonte de energia em solução alcalina de isopropanol, sendo 

comumente uma reação de descloração incompleta, apresentando cinética 

de pseudo-primeira ordem em relação à dose de radiação (Arbon, Mincher et 

al., 1994; Mincher, 1997). A degradação biológica é obtida por dois modos, 

anaeróbica que remove átomos de cloro de PCBs altamente clorados e 

aeróbica que mineraliza os PCBs, sendo dependente da complexidade dos 

PCBs, da natureza dos microorganismos e de sua interação (Borja, Taleon 

et al., 2005).  

Geralmente, a presença de bases aumenta a velocidade de descloração 

em álcoois secundários e diminui a velocidade de 

envenenamento/desativação do catalisador de paládio. O paládio é efetivo 

em sistemas tanto sob pressão de hidrogênio quanto na presença de outros 

doadores de hidrogênio (Balko, Przybylski et al., 1993; Kovenklioglu, Balko 

et al., 1993; Aramendía, Boráu et al., 1999; Aramendia, Borau et al., 2000; 

Rahaim e Maleczka, 2002; Roy, Wai et al., 2004; Windt, Aelterman et al., 

2005; Fang e Al-Abed, 2007). A hidrazina reage efetivamente sobre paládio 

(Dopheide, Schröter et al., 1991), liberando N2 e H2, podendo ser utilizada 

para reações de hidrodescloração com tempo de reação entre poucos 

minutos e várias horas (Hoke, Gramiccioni et al., 1992; Rodriguez e 

Lafuente, 2002b; Cellier, Spindler et al., 2003). 

Vários são os métodos para descloração de compostos orgânicos, no 

entanto, poucos sistemas foram estudados extensivamente em relação a 



Introdução  8 

 

seus mecanismos. Para interesses industriais e práticos, obter a maior 

descloração no menor tempo possível, com a menor quantidade de 

catalisador é o objetivo inicial. Devido a isso, há pouca informação sobre os 

mecanismos de hidrodescloração por catálise heterogênea. Além disso, é 

muito difícil obter informações sobre as espécies na superfície do 

catalisador.

 

1.4. Cinética de Reações Catalíticas 

Um catalisador pode ser definido como uma substância que, em 

pequenas quantidades, modifica a velocidade de uma reação química sem 

modificar o estado de equilíbrio (Bowker, 1998). Em outras palavras, é a 

substância que diminui a energia de ativação de uma dada reação.  

A ext

    

ensão de uma reação é definida por:  

                                                                                             (1) 

onde ni e ni
0 são as quantidades molares do componente, no tempo 

zero, ou em qualquer tempo, respectivamente, e νi é o coeficiente 

estequiométrico do componente. De modo geral, a velocidade de reação é 

definida como: 

  mols                                                                        (2) 

Para a reação elementar:  

A + B  d P 

A velocidade de reação no tempo t será dada pela derivada da 

concentração de qualquer das espécies em relação ao tempo.  
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 d P
dt

 d A
dt

 d B
dt

                                                      (3) 

A velocidade de reação é proporcional à concentração de todas as 

espécies envolvidas. Variando a concentração de um dos produtos, P sendo 

med  ido, temos:  

d P
dt

 k                                                                   (4) 

onde k é a constante de velocidade da reação e representa a velocidade 

de reação por unidade de concentração dos reagentes. A soma dos 

expoentes de [A] e [B] na equação acima é conhecida como a ordem da 

reação. De forma que a reação acima é de segunda ordem. 

Se um dos reagentes (B) está em grande excesso, a variação de sua 

concentração ao longo da reação é negligenciável e a reação é dita de 

pseudo-primeira ordem em [A] e a equação de velocidade pode ser escrita 

como:  

 k [A].                                                                              (5) 

 

1.4.1. Método Experimental para o Estudo de Reações 

 

1.4.1.1. Método das velocidades iniciais 

Este método é baseado no entendimento de que as velocidades iniciais 

são linearmente proporcionais às concentrações iniciais do reagente [C]0 

está pouco relacionado com as reações paralelas que ocorrem ao longo da 

reação.  
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 No caso de uma reação de primeira ordem, a variação da 

concentração de um reagente (A) é expressa como: 

d A
dt

 kA                                                                                            (6) 

 

ln A t
A 0

Integrando de ambos os lados, do tempo zero ao tempo t, temos: 

 ‐kt                                                                                            (7) 

onde k é a constante de velocidade e [A]t e [A]0 são as concentrações de 

A nos tempos t e zero, respectivamente. Então, um gráfico de ln[A]t/[A]0 

contra t terá uma reta cuja inclinação será igual a –k. 

Medidas da inclinação fornecem valores de d[concentração]/dt em 

qualquer tempo dado durante a reação.  Este método é usado 

freqüentemente para avaliar a velocidade de reação muli-pontos, como será 

mostrado na seção 4.6 para determinação da constante de velocidade de 

hidrodescloração do 2,4-diclorobifenila. 

 

1.5. Mecanismos de Reação e Seletividade 

Reconhecidamente, há poucos dados sobre os processos de superfície 

em reações de hidrodescloração por catálise heterogênea. Além disso, é 

muito difícil fazer comparações diretas entre os dados experimentais e 

resultados publicados sendo necessário fazer algumas suposições quando 

se faz comparações com sistemas amplamente estudados. Este é 

especialmente o caso da hidrodescloração catalítica envolvendo sal de 

hidrazina, da qual não são reportados estudos mecanísticos detalhados, 

feitos de forma extensiva.  
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Têm-se publicado muitos trabalhos sobre métodos de hidrodescloração 

de PCBs com objetivos práticos e ambientais, mas pouco se têm estudado 

as reações de congêneres específicos. Os estudos mais amplos foram 

reportados por Murena et al em hidrodescloração em fase gasosa, onde 

vários congêneres de PCBs foram postos a reagir individualmente em 

atmosfera de hidrogênio usando catalisador misto de Ni e Mo suportado em 

Al2O3, uma análise cinética da hidrodescloração do 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-

decaclorobifenila também foi reportada (Murena e Schioppa, 2000; Murena e 

Gioia, 2002). A análise cinética da hidrodescloração catalítica de misturas 

comerciais de PCBs é bastante difícil devido aos vários caminhos de reação, 

produzindo muitos congêneres como intermediários da reação. Murena et al 

também reportam uma tentativa de análise cinética do processo de 

hidrodescloração dos PCBs de um óleo dielétrico, não apresentando um 

estudo profundo dos mecanismos de reação, devido à citada complexidade 

da mistura reacional (Murena, Schioppa et al., 2000).  

Sabe-se que nem todos os produtos de hidrodescloração teoricamente 

possíveis realmente são produzidos durante a reação (Murena e Schioppa, 

2000). Uma vez que sejam determinados quais congêneres são produzidos 

a partir de um determinado congênere mais clorado, pode-se determinar a 

cinética de hidrodescloração desse congênere específico ou até de uma 

mistura de PCBs.  

Vários autores reportam que as reações de hidrodescloração são 

controladas por efeitos estéricos e eletrônicos (indutivos e de ressonância) 

(Murena e Schioppa, 2000). Então, a velocidade de descloração pode 
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depender tanto da natureza quanto da posição do substituinte no anel, o que 

pode aumentar ou diminuir a velocidade de dissociação da ligação C-Cl. O 

átomo de Cl apresenta tanto efeito aceptor quanto doador de elétrons, de 

forma que sua posição no anel é um fator de grande importância para a 

seletividade da reação. Então, a velocidade de hidrodescloração depende 

dos seguintes fatores: estrutura da molécula, número total de átomos de Cl, 

posição do átomo de Cl a ser substituído, número e natureza dos átomos 

adjacentes à ligação C-Cl de interesse e o átomo de carbono ao qual o 

átomo de Cl está ligado (Shin e Keane, 1998; King, Bruce King et al., 2000; 

Murena e Schioppa, 2000).  

Um bom parâmetro para distinguir o mecanismo (e assim, sua 

seletividade) de um ou outro é a forma de transferência de hidrogênio. A 

grande maioria das reações de hidrodescloração de cloro-aromáticos têm 

sido feitas com o uso de gás hidrogênio, neste caso considera-se que o 

hidrogênio seja transferido na forma de H+, com a subseqüente formação de 

um íon arênio, como intermediário, seguida da perda de Cl+. Nos estudos em 

que se usa álcool como fonte de hidrogênio, assume-se que a transferência 

ocorra na forma de hidreto, já que a reação parece ser catalisada por base 

(Lapierre, Rene B., Guczi, Laszlo et al., 1978; Lapierre, Rene B., Guczi, 

Laslo et al., 1978; Johnstone, Wilby et al., 1985; Ukisu, Iimura et al., 1996; 

Ukisu e Miyadera, 2004). Este efeito catalítico da base ainda não está 

completamente claro a despeito de sua clara evidência, já que NaOH é bem 

mais eficiente que Na2CO3 para esta reação, indicando que seu efeito não 

está limitado à neutralizar o HCl formado, sendo que a proposta mais aceita 
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é a de que ocorra transferência de elétron do OH- para o composto clorado 

(Switzer e Endicott, 1980; Okamoto e Oka, 1981; Zhang, Liao et al., 1994; 

Ukisu, Iimura et al., 1996; Ukisu e Miyadera, 2004). 

Há indicações experimentais de que a reação de hidrodescloração 

catalítica ocorra sequencialmente, isto é, com a substituição de um único 

átomo de cloro a cada passo da reação (Gioia, Gallagher et al., 1994; 

Matheson e Tratnyek, 1994; Suzdorf, Morozov et al., 1994), sendo que a 

velocidade de hidrodescloração diminui a cada passo sucessivo (Hoke, 

Gramiccioni et al., 1992; Matheson e Tratnyek, 1994; Muftikian, Fernando et 

al., 1995).  

 

1.5.1. Mecanismo de Reação 

Como o mecanismo da reação de hidrodescloração não tem sido 

amplamente estudado, é comum assumir que o mecanismo seja semelhante 

ao da reação de hidrodessulfurização, Hagh e Allen apresentaram uma 

proposta de mecanismo de substituição eletrofílica para a hidrodescloração 

de clorobenzenos sobre NiMo/γ-Al2O3, baseando sua proposta em 

resultados experimentais cuidadosamente obtidos e comparando com dados 

de hidrodessulfurização (Hagh e Allen, 1990). Segundo essa proposição, 

centros eletro-deficientes se ligam ao núcleo aromático por interação com o 

sistema π do cloro-aromático. Tal interação enfraquece a estrutura de 

ressonância do anel benzênico devido à doação de elétrons ao orbital 

antiligante ou por remoção de elétrons de orbitais ligantes (Kwart, Schuit et 



Introdução  14 

 

al., 1980; Hagh e Allen, 1990). O ataque eletrofílico de um próton origina um 

intemediário catiônico deslocalizado, um íon arênio.  

Para bifenilas policloradas, dois fatores concorrentes devem ser 

considerados: o efeito indutivo e o efeito de ressonância. O átomo de cloro 

reduz a densidade eletrônica do anel aromático, levando à sua desativação 

parcial para a substituição eletrofílica através do efeito indutivo. A interação 

do sistema π com centros eletro-deficientes do catalisador enfraquece a 

estrutura de ressonância e a doação de um par eletrônico do cloro ao anel 

aromático estabiliza o intermediário arênio por efeito de ressonância, no 

entanto, esse efeito deve ser menor que o efeito indutivo, devido ao 

enfraquecimento da estrutura de ressonância. A retirada de um átomo de 

cloro nas posições orto e para deve ser favorecida em relação à posição 

meta devido à deslocalização da carga positiva no anel fenílico.  

Foi observado que a hidrodescloração do 3,4,5-triclorobifenil gera 

apenas o 3,4-diclorobifenil e não o 3,5-diclorobifenil (Murena e Schioppa, 

2000) O intermediário arênio 3,5-diclorobifenil apresenta carga positiva 

próxima a dois átomos de cloro, sendo relativamente mais instável que o 

3,4-diclorobifenil que apresenta uma carga positiva próxima a apenas um 

átomo de cloro. Pode se estabelecer que átomos de cloro próximos ao cloro 

a ser substituído desestabilizam o íon arênio reduzindo a velocidade da 

reação. Assim sendo, a reação tende a ser mais rápida quando o cloro a ser 

substituído encontra-se entre dois átomos de hidrogênio.  

Comparando a velocidade de hidrodescloração de monoclorobifenilas 

com a de clorobenzenos Murena determinou que aquela é cerca de duas 
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vezes mais rápida que esta (Murena, 1997). Neste caso, o efeito indutivo 

doador do grupo fenil estabiliza o íon arênio por efeito de ressonância e o 

efeito indutivo do cloro não foi relevante já que não se detectou seletividade 

influenciada pela posição dos átomos de cloro ao contrário de estudos 

anteriores (Hagh e Allen, 1990).  

Estudando a hidrodescloração de diclorofenóis, Shin e Keane 

observaram que o impedimento estérico é irrelevante neste caso e os efeitos 

indutivos dos cloros não indicaram uma clara preferência pela formação de 

compostos orto. Neste caso, o efeito de ressonância foi superior aos efeitos 

indutivo e estérico (Shin e Keane, 1999). Também observaram que 

compostos que apresentavam átomos de cloro adjacentes (2,3- e 3,4-) 

reagiram mais rapidamente, possivelmente por um mecanismo de 

descloração simultânea, que os compostos com átomos de cloro separados 

no anel aromático (2,6- e 3,5-). 

O comportamento da reação de hidrodescloração de compostos 

aromáticos tem sido justificado com base no fato de que a adsorção do anel 

benzênico precisa ocorrer por deslocalização da carga (Lapierre, Rene B., 

Guczi, Laszlo et al., 1978), com o conseqüente aumento do caráter de dupla 

ligação da ligação C-Cl que se torna altamente reativa. Esta justificativa 

também esteve envolvida na explicação da reatividade de dicloroetilenos 

(Weiss e Krieger, 1966). Considerando este fato, a reação de 

hidrodescloração ocorreria por transferência de hidreto, com a conseqüente 

formação da espécie Cl+.  
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Quando a transferência de hidrogênio ocorre na forma de espécies de 

hidreto, o mecanismo da reação precisa ser por substituição nucleofílica. 

Neste caso, o efeito indutivo será oposto àquele observado para a 

substituição eletrofílica.  

Moyes e Wells revisaram reações de troca de deutério no benzeno 

(Moyes, Wells et al., 1973). Os mecanismos de troca de deutério, tanto o 

dissociativo quanto o de adição-abstração, são processos reversíveis. A 

reação de hidrodescloração ocorre por um processo irreversível, no qual não 

há troca de cloro ou deutério, tampouco hidrogênio, de forma que 

mecanismos de reação de troca não podem ser invocados para a 

hidrodescloração, além disso, ficou demonstrado que a troca aromática com 

deutério praticamente não ocorre, indicando pouca interação entre o anel e a 

superfície metálica. Como indicado anteriormente, a reação de 

hidrodescloração de cloroaromáticos é acelerada pela presença de 

substituintes que retiram elétrons do anel. Fato este que pode ser 

interpretado como a habilidade dos grupos retiradores de estabilizar a dupla 

ligação C-Cl. Também não têm sido observadas reações de 

desproporcionamento para clorotoluenos, indicando que a adsorção não 

ocorre por mecanismo dissociativo. Em reações envolvendo p-clorotolueno 

com D2, o único produto detectado foi p-deuterotolueno, indicando que a 

interação ocorre através do átomo de cloro e não do anel aromático. 

Weiss e Kieger determinaram que a hidrodescloração do DDE (1,1-

dicloro-2,2-bis(4-clorofenil)etileno) ocorre na presença de hidrogênio 

dissociado, como indicado pela ordem de reação 0,5 no hidrogênio (Weiss e 
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Krieger, 1966), concluindo que o hidrogênio dissociado está na forma de 

prótons o que indica a presença de íons hidreto. Com base nessas 

considerações, o mecanismo da hidrodescloração de cloroaromáticos passa 

pela formação de uma espécie 1-2 diabsorvida que reage com íons hidreto 

dando origem a um radical fenil que reage rapidamente com um próton 

(Lapierre, Wu et al., 1978). 

Ukisu et. al. estudaram o efeito do substituinte na velocidade da reação 

de hidrodescloração de cloroaromáticos na presença de isopropanol 

observando que a velocidade de descloração do clorobenzeno foi maior que 

a do 4-clorobifenil e a do p-clorotolueno, sendo que tal ordem de reatividade 

foi justificada pela presença de grupos doadores de elétrons (fenil e metil) 

(Ukisu, Kameoka et al., 2000). Faz-se importante ressaltar que tais 

resultados estão em oposição ao determinado por Murena, que realizou a 

hidrodescloração utilizando H2 como fonte de hidrogênio (Murena, 1997), 

podendo se deprender deste fato que a hidrodescloração ocorre por 

mecanismos diferentes, de acordo com as condições reacionais.  

 

1.6. Cromatografia Gasosa - Espectrometria de Massas 

A Cromatografia Gasosa (CG) é uma poderosa técnica para separação 

e análise de misturas de substâncias voláteis. A amostra é vaporizada e 

introduzida em um fluxo de um gás adequado denominado de fase móvel 

(ou gás de arraste), normalmente He, N2 ou H2. Este fluxo de gás com a 

amostra vaporizada passa por um tubo contendo a fase estacionária (coluna 

cromatográfica), onde ocorre a separação da mistura. A fase estacionária 
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pode ser um sólido adsorvente (Cromatografia Gás-Sólido) ou, mais 

comumente, um filme de um líquido pouco volátil, suportado sobre um sólido 

inerte (Cromatografia Gás-Líquido com Coluna Empacotada) ou sobre a 

própria parede do tubo (Cromatografia Gasosa de Alta Resolução). Na 

cromatografia gasosa, os dois fatores que governam a separação dos 

constituintes de uma amostra são:  

i) solubilidade na fase estacionária: quanto maior a solubilidade de um 

constituinte na fase estacionária, mais lentamente ele caminha pela coluna.  

ii) volatilidade: quanto mais volátil a substância (ou, em outros termos, 

quanto maior a pressão de vapor), maior a sua tendência de permanecer 

vaporizada e mais rapidamente caminha pelo sistema. 

As substâncias separadas saem da coluna dissolvidas no gás de arraste 

e passam por um analisador, seguindo  para um detector, dispositivo que 

gera um sinal elétrico proporcional à quantidade de material eluido (célula 

fotovoltaica). O registro deste sinal em função do tempo é o cromatograma, 

sendo que as substâncias aparecem nele como picos com área proporcional 

à sua massa, o que possibilita a análise quantitativa.  

Dependendo da natureza química do analito, podem-se utilizar 

diferentes analisadores, sendo que um dos mais empregados é o 

espectrômetro de massas. O espectrômetro de massa consta de quatro 

partes básicas: um sistema de manipulação para introduzir a amostra 

desconhecida no equipamento; uma fonte de íons, na qual é produzido um 

feixe de partículas proveniente da amostra; um analisador que separa 

partículas de acordo com a razão massa/carga; um detector, no qual os íons 
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separados são recolhidos e caracterizados. A forma de ionização mais 

amplamente usada é a eletro-ionização, também conhecida como ionização 

por impacto de elétrons. Nesta forma de ionização utiliza-se um feixe de 

elétrons gerado por um filamento de tungstênio ou de rênio para ionizar os 

átomos, o gás de arraste ou moléculas do analito. Formam-se íons durante a 

colisão do feixe com as moléculas da amostra, de acordo com o esquema 

abaixo:  

M + e-   M+  2e- 

onde M representa a molécula do analito e M+ é seu íon molecular. Os 

íons positivos são acelerados por um campo elétrico e transportados ao 

analisador. Ao mudar a voltagem de aceleração, ou seja, a velocidade da 

partícula ou a força do campo magnético, os íons de diferentes proporções 

massa-carga podem ser recolhidos e medidos de forma que esta técnica 

pode ser aplicada a análises qualitativas bem como quantitativas. Por ser 

uma técnica muito versátil, é empregada na análise de compostos com 

características as mais variadas. 
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2. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a hidrodescloração catalítica 

de PCBs em solventes convencionais (solventes orgânicos comuns), 

utilizando doadores de hidrogênio no lugar de hidrogênio gasoso e 

catalisadores de metais de transição. 

Os objetivos específicos foram:  

• Determinar a influência de variáveis como temperatura, relação 

catalisador-conteúdo de cloro e doador de hidrogênio-conteúdo de 

cloro na reação de hidrodescloração de PCBs contidos em uma 

amostra real de óleo de transformador (Ascarel®), através de um 

planejamento experimental, na hidrodescloração catalítica de PCBs; 

• Determinar a condição ótima de reação para o sistema inicialmente 

estudado e verificar a validade dessa condição ótima para outras 

matrizes de PCBs, tais como Aroclor® 1242, Aroclor® 1254 e um 

congênere específico (2,4-diclorobifenila). 

Este estudo é parte integrante de um projeto de pesquisa com vistas à 

obtenção de uma metodologia/processo para a hidrodescloração de bifenilas 

policloradas (PCBs) em solventes alternativos, nomeadamente dióxido de 

carbono supercrítico.  

 

 

 

  



Parte Experimental  21 

3. Parte Experimental 

 

3.1. Reagentes e Solventes 

Etanol (Vetec), Metanol (Vetec), Tolueno (Vetec e CarloErba), n-Hexano 

(Merck), Dietiléter (Merck), Diclorometano (J.T.Baker), Peróxido de 

Hidrogênio 30% (CPQ), Hidróxido de sódio P.A. (Synth), Carbonato de sódio 

P.A. (Vetec), Tetratrifenilfosfato de paládio 99% (Aldrich), Ácido 

Fenilborônico 97% (Aldrich), Ácido 3-clorofenilborônico 99% (Aldrich), 1-

bromo-2,4-diclorobenzeno 97% (Aldrich), 1-bromo-3,5-diclorobenzeno 98% 

(Aldrich), 4-bromo-1,2-diclorobenzeno 99% (Aldrich), Sulfato de Hidrazina 

(CarloErba), Hidrazina Hidratada (Vetec), Heptano (Synth), Paládio 

suportado em carvão ativo (Pd/C) a concentrações de 5% e 10% (Sigma-

Aldrich). 

Todos os solventes e reagentes foram usados como recebidos à 

exceção de heptano e a hidrazina hidratada. O heptano foi destilado, ao 

passo que a hidrazina hidratada foi submetida a uma desidratação parcial 

em coluna preenchida com peneira molecular 4A. A peneira molecular foi 

ativada em mufla a 300°C por quatro horas e depois em estufa a 110°C por 

uma hora e esfriada em um dessecador.  

Toda água utilizada nos experimentos foi purificada pelo sistema de 

ultrapurificação Milli-Q Gradient da Millipore.  
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3.2. Equipamentos 

As análises elementares (C,H,N) foram realizadas pela Central Analítica 

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, com o equipamento 

Perkin Elmer CHN 2000.  

As análises por cromatografia em fase gasosa foram realizadas no 

Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio-Ambiente (CEPEMA-USP), com 

cromatógrafo a gás modelo CP-3800 (Varian) acoplado a detector de 

massas (ion-trap) modelo MS - Saturn 2200 (Varian) e injetadas por um 

injetor automático modelo CP-8400 (Varian). 

Análises de área superficial do catalisador foram realizadas utilizando o 

equipamento para BET Nova 1200e (Quantachrome Instruments). 

Para a avaliação da adsorção dos PCBs ao catalisador, foi utilizado um 

agitador mecânico (shaker) da Nova Ética. 

 

3.3. Análises Cromatográficas 

As amostras contendo PCBs foram analisadas por cromatografia em 

fase gasosa usando coluna capilar VF-5ms EZguard (Varian) com 30m de 

comprimento, 0,25mm de diâmetro e filme de espessura de 0,25μm mais 

10m de coluna de guarda. 

3.3.1. Programa de Aquecimento 1 

Para as amostras de óleo de transformador, nos experimentos 

exploratórios, o programa de aquecimento foi: temperatura inicial de 100°C, 

mantida por 3 minutos; seguido de aquecimento a 200°C a taxa de 15°C por 
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minuto e mantida por 15 minutos; aquecimento a 250°C a taxa de 20°C por 

minuto e mantida por 15 minutos; aquecimento a 280°C a taxa de 20°C por 

minuto e mantida por 5 minutos; e, por último, aquecimento a 300°C a taxa 

de 20°C por minuto e mantida por 5 minutos, perfazendo um tempo total de 

análise igual a 44,67 minutos.  

3.3.2. Programa de Aquecimento 2 

Nos experimentos envolvendo congêneres específicos, o programa de 

aquecimento foi: temperatura inicial de 80°C, mantida por 3 minutos; seguido 

de aquecimento a 200°C a taxa de 20°C por minuto e mantida por 10 

minutos e, por último, aquecimento a 250°C a taxa de 20°C por minuto e 

mantida por 5 minutos, perfazendo um tempo total de análise igual a 26,5 

minutos.  

3.3.3. Programa de Aquecimento 3 

Finalmente, nos experimentos de determinação da condição 

experimental ótima, o programa de aquecimento foi: temperatura inicial de 

80°C, aquecimento a 120°C a taxa de 20°C por minuto e mantida por 3 

minutos; aquecimento a 300°C a taxa de 7°C por minuto, mantida por 5 

minutos, perfazendo um tempo total de análise igual a 35,71 minutos. 

3.4. Óleo de Transformador 

Para o estudo da hidrodescloração de bifenilas policloradas foi utilizada 

uma amostra de óleo retirada de um transformador (Ascarel), fornecida por 

uma empresa do ramo de eletricidade. O óleo foi caracterizado em relação 
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ao seu conteúdo de cloro (análise elementar) e ao seu perfil cromatográfico 

(análise cromatográfica, programa de aquecimento 1 – Seção 3.3.1.).  

 

3.5. Síntese dos Congêneres 

3.5.1. 2,4-diclorobifenila 

O composto foi sintetizado de acordo com o Esquema 1.  

Br

Cl

Cl

+
B(OH)2

Cl

Cl
Pd(PPh3)4, Na2CO3

80 °C, 24 h
 

Esquema 1. Acoplamento de Suzuki para a 2,4-diclorobifenila. 

2,6846g de ácido fenilborônico (22mmol) foram dissolvidos em 10mL de 

etanol. Em seguida, foram adicionados 4,6934g de 1-bromo-2,4-

diclorobenzeno (20mmol), 0,7056g do catalisador de paládio (0,6mmol) 

dissolvido em 40mL de tolueno e 20mL de solução 2M de carbonato de 

sódio. O sistema foi mantido em refluxo e agitação vigorosa, sob uma 

temperatura de 80oC durante 24h. A mistura foi diluída com 40 mL de éter 

etílico e a fase orgânica foi extraída com 20mL de solução 2M de hidróxido 

de sódio e lavada com 2 porções de 40mL de água. A fase orgânica foi 

então seca com MgSO4, filtrada e evaporada à pressão reduzida (com 

aquecimento), gerando um produto oleoso amarelado.  

O produto foi dissolvido em n-hexano e passado em uma coluna de 

alumina, com acompanhamento por CCD. A mistura foi então evaporada à 
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pressão reduzida, gerando um produto oleoso incolor, com o qual foi 

realizada análise elementar e cromatografia gasosa.  

3.5.2. 3,5-diclorobifenila 

O composto foi preparado de acordo com o Esquema 2.  

BrCl

Cl

Cl

Cl

+
Pd(PPh3)4 Na2CO3

80oC 24h

B(OH)2

 

Esquema 2. Acoplamento de Suzuki para a 3,5-diclorobifenila. 

2,7026g de ácido fenilborônico (22mmol) foram dissolvidos em 10mL de 

etanol. Em seguida, foram adicionados 4,5272g de 1-bromo-3,5-

diclorobenzeno (20mmol), 0,6933g do catalisador de paládio (0,6mmol) 

dissolvido em 40mL de tolueno e 20mL de solução 2M de carbonato de 

sódio. O sistema foi mantido em refluxo e agitação vigorosa, sob uma 

temperatura de 80oC durante 24h. A mistura foi diluída com 40mL de éter 

etílico e a fase orgânica foi extraída com 20mL de solução 2M de hidróxido 

de sódio e lavada com 2 porções de 40mL de água. A fase orgânica foi 

então seca com MgSO4, filtrada e evaporada à pressão reduzida, gerando 

uma mistura de um óleo com um sólido cinza.  

Procedeu-se a recristalização com n-hexano. Após 48h a mistura foi 

filtrada e evaporada à pressão reduzida, gerando um produto oleoso 

amarelado. O produto foi dissolvido em diclorometano e passado em uma 

coluna de alumina. A mistura foi então evaporada à pressão reduzida 
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novamente, obtendo-se um produto oleoso mais claro que o anterior, com o 

qual foi realizada análise elementar e cromatografia gasosa.  

3.5.3. 3,3’,5- triclorobifenila 

O composto foi obtido de acordo com o Esquema 3.  

BrCl

Cl

Cl

Cl

Cl

+
Pd(PPh3)4 Na2CO3

80oC 24h

B(OH)2
Cl

 

Esquema 3. Acoplamento de Suzuki para a 3,3’,5-triclorobifenila. 

3,5160g de ácido 3-clorofenilborônico (22mmol) foram dissolvidos em 

10mL de etanol. Em seguida, foram adicionados 4,5156g de 1-bromo-3,5-

diclorobenzeno (20mmol), 0,6933g do catalisador de paládio (0,6mmol) 

dissolvido em 40mL de tolueno e 20mL de solução 2M de carbonato de 

sódio. O sistema foi mantido em refluxo e agitação vigorosa, sob uma 

temperatura de 80oC durante 24h. A mistura foi diluída em 40 mL de éter 

etílico e a fase orgânica foi extraída com 20mL de solução 2M de hidróxido 

de sódio e lavada com 2 porções de 40mL de água. A fase orgânica, onde já 

havia um sólido, foi evaporada à pressão reduzida, gerando um sólido.  

Procedeu-se a recristalização com etanol. Após 48h foi realizada uma 

filtração a vácuo, obtendo-se um sólido alaranjado, com o qual foi realizada 

análise elementar e medida do ponto de fusão. Obteve-se um sólido 

alaranjado; ponto de fusão: 76oC - 78oC (teórico: 78oC - 79oC) (Bolgar, 

Cunningham et al., 1995). 
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3.6. Avaliação da adsorção de PCBs ao catalisador 

Em erlenmeyers de 250mL foram colocados 100mL de uma solução de 

PCBs e bifenil em tolueno, a concentrações conhecidas e adicionados  0,1g 

do catalisador (Pd/C 10%), sendo que 1mL de cada solução foi retirado 

antes de se adicionar o catalisador (branco), para análise cromatográfica. À 

temperatura ambiente, os erlenmeyers foram agitados em um agitador 

mecânico (Nova Ética) por 4h a 125rpm. Amostras de 2mL (em triplicata) 

foram retiradas a cada hora e centrifugadas para separação do catalisador. 

1mL do centrifugado foi separado e colocado em um vial ao qual se 

adicionou uma solução de 100ppm de naftaleno para análise cromatográfica. 

A tabela abaixo apresenta as condições estudadas.  

 

Tabela 1. Condições avaliadas para adsorção de PCBs ao Pd/C. 

Condição Catalisador (g) PCB (ppm) Bifenil 

1 0,1 25 25 

2 0,1 50 50 

3 0,1 100 100 

4 0,1 200 200 

 

3.7. Experimentos Exploratórios 

A fonte de óleo foi óleo Ascarel® retirado de um transformador.. Os 

reagentes e o catalisador foram pesados em uma balança analítica e 

adicionados a um balão de três bocas dotado de condensador de refluxo, já 
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contendo o volume determinado do solvente. A reação foi mantida sob 

atmosfera inerte e agitação constante durante tempo de reação pré-

determinado. A amostra inicial foi retirada após 5 minutos de agitação 

enquanto que as subseqüentes, de hora em hora. O volume de amostra 

retirado foi de 1mL. As condições experimentais estão na Tabela 2. As 

amostras foram analisadas de acordo com com o Programa de Aquecimento 

1, descrito na Seção 3.3.1. 
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Tabela 2. Condições reacionais dos experimentos exploratórios. 

Reação Solvente Óleo Pd/Ca N2H4
a
 Na2CO3

a
 T 

  (m/m)    (°C) 

1 n-hexano 1% 0,030 14,31 15,86 30 

2 n-hexano 1% 0,030 4,520 5,690 40 

3 heptano 1% 0,028 4,910b 0 45 

4 tolueno 1% 0,023 4,000 6,000 100 

5 tolueno 500ppm 1,330 10,00 11,00 100 

6 tolueno 1000ppm 0,660 10,00 11,00 100 

7 tolueno 100ppm 6,660 10,00 21,00 100 

8 tolueno 1% 2,5.10-3 5,000 6,000 100 

9 tolueno 1% 0,025 5,000 6,000 100 

10 tolueno 1% 2,5.10-3 1,000 2,000 45 

11 tolueno 1% 0,025 1,000 2,000 45 

12 tolueno 1% 2,5.10-3 5,000 6,000 45 

13 tolueno 1% 0,025 5,000 6,000 45 

14 tolueno 1% 2,5.10-3 1,000 6,000 100 

15 tolueno 1% 0,025 1,000 6,000 100 

16 tolueno 1% 0,014 3,020 4,020 72,5 

17 tolueno 1000ppm 0,660 10,00 20,00c 100 
a) equivalentes de átomos de cloro (mol/mol de cloro); 

b) utilizou-se hidrazina hidratada; 

c) NaOH. 

3.8. Determinação da Condição Experimental Ótima 

A fim de determinar-se a condição experimental ótima para a 

hidrodescloração dos PCBs contidos no óleo de transformador estudado, 

adotou-se planejamento do tipo Doehlert com análise por superfície de 

resposta. As reações foram feitas de forma aleatória. A matriz para o 

planejamento Doehlert é mostrada na Tabela 3. O procedimento 
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experimental foi o mesmo descrito na seção 3.7, sendo que o tempo de 

reação e a concentração de óleo Ascarel foram fixados em oito horas e 

10.000ppm, respectivamente. As amostras foram analisadas de acordo com 

com o Programa de Aquecimento 1, descrito na Seção 3.3.3. 

 

Tabela 3. Valores reais e codificados das condições experimentais 

estudadas no planejamento experimental Doehlert. 

Condição 

Valores Reais Valores Codificados 

(valores absolutos) (valores normalizados) 

T Pd/C Hidrazina 
T Pd/C Hidrazina 

(°C) (mmol/mol Cl) (mol/mol Cl) 

1 100 14,4682 9,9030 1 0 0 

2 86,25 14,4682 15,0488 0,5 0 0,866 

3 86,25 24,1338 11,6183 0,5 0,817 0,289 

4 45 14,4682 9,9030 -1 0 0 

5 58,75 14,4682 4,7573 -0,5 0 -0,866 

6 58,75 4,8027 8,1878 -0,5 -0,817 -0,289 

7 86,25 14,4682 4,7573 0,5 0 -0,866 

8 86,25 4,8027 8,1878 0,5 -0,817 -0,289 

9 72,5 4,8027 13,3336 0 -0,817 0,577 

10 58,75 14,4682 15,0488 -0,5 0 0,866 

11 58,75 24,1338 11,6183 -0,5 0,817 0,289 

12 72,5 24,1338 6,4725 0 0,817 -0,577 

13 72,5 14,4682 9,9030 0 0 0 

14 72,5 14,4682 9,9030 0 0 0 

15 72,5 14,4682 9,9030 0 0 0 
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3.9. Recuperação e Reutilização do Catalisador 

A recuperação bem como a estabilidade do catalisador para a repetição 

de ciclos reacionais foi testada, inicialmente, na condição experimental 

ótima. 

Para este teste foi selecionado o Aroclor 1242 sendo que o 

procedimento experimental foi aquele descrito na Seção 3.7, sendo o tempo 

de reação fixado em quatro horas e a concentração inicial de Aroclor 1242 

em 173 ppm.  

O procedimento para a recuperação do catalisador foi como segue. Ao 

fim da reação, o material sólido foi filtrado, lavado como 10mL de hexano (3 

vezes) para extração dos compostos orgânicos adsorvidos e filtrado 

novamente. Em seguida, foi diluído em 10mL de água e sonicado por 5 

minutos e filtrado (esta operação foi repetida por 3 vezes). A seguir, o 

material sólido foi seco em estufa por três horas a 110°C e resfriado em 

dessecador sob vácuo. Antes de se iniciar o novo ciclo reacional, a massa 

do catalisador foi medida (em triplicata) e ele mantido sob atmosfera de 

nitrogênio por uma hora. As amostras foram analisadas de acordo com com 

o Programa de Aquecimento 1, descrito na Seção 3.3.3. 

 

3.10. Hidrodescloração na Condição Ótima 

3.10.1. Ascarel 

Após a determinação da condição experimental ótima, ela foi aplicada à 

descloração dos PCBs contidos no óleo mineral de transformador. A Tabela 



Parte Experimental  32 

4 apresenta as condições reacionais. O procedimento experimental foi o 

mesmo descrito na Seção 3.7. As amostras foram analisadas de acordo com 

com o Programa de Aquecimento 1, descrito na Seção 3.3.3. 

 

Tabela 4. Condições avaliadas ao redor do ponto de ótimo. 

Condição Temperatura 

(ºC) 

Pd/Cl 

(mmol/mol) 

Hidrazina/Cl 

(mol/mol) 

1 100 10,5726 4,0734 

2 100 22,6778 4,7575 

 

3.10.2. Aroclors 

A condição determinada como ótima foi aplicada à hidrodescloração dos 

Aroclors 1242 e 1254 à concentração de 173 ppm em tolueno. Na Tabela 5 

são apresentadas as condições reacionais. O procedimento experimental foi 

aquele descrito na Seção 3.7 e as amostras foram analisadas de acordo 

com com o Programa de Aquecimento 1, descrito na Seção 3.3.3. 

 

Tabela 5. Condições experimentais para a hidrodescloração dos Aroclors. 

Aroclor Temperatura (ºC)
Pd/Cl 

(mmol/mol) 

Hidrazina/Cl 

(mol/mol) 
1242 100 10,57 4,08 

1254 100 10,58 4,08 
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3.10.3.  2,4-diclorobifenila 

Um balão de três bocas foi preenchido com 50mL de uma solução 

9,89M de 2,4-diclorobifenila (0,4947g ou 4,44 mmol de cloro) em tolueno . 

Adicionou-se 2,3716g de sulfato de hidrazina (0,0181 mol, 4,08 mol/mol de 

Cl), 0,0499g de catalisador (4,6931.10-5 mol de Pd0, 10,57mmol/mol de Cl) e 

2,3532g de carbonato de sódio (0,0222 mol). Deixou-se reagir a 100°C, em 

atmosfera inerte por quatro horas. Amostras de 1mL foram retiradas a 

tempos pré-determinados para análise cromatográfica que foi realizada de 

acordo com o descrito na Seção 3.3.2.  

3.11. Cinética de Descloração da 2,4-diclorobifenila 

Foi realizado um estudo exaustivo da cinética de hidrodescloração da 

2,4-diclorobifenila. O método empregado foi o das velocidades iniciais. Para 

tanto, o tempo de reação foi fixado em 60 minutos e 1mL de amostra foi 

retirado a intervalos de tempo pré-determinados para análise cromatográfica 

que foi realizada de acordo com o descrito na Seção 3.3.2..  

Foram preparados 250mL de solução de 2,4-diclorobifenila em tolueno 

(2,84 mmol/L), solução-estoque. 30mL da solução-estoque foram postos 

para reagir, em atmosfera de nitrogênio, nas condições descritas naTabela 

6.  
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Tabela 6. Condições reacionais para avaliação da cinética de HDCl da 2,4-

diclorobifenila. 

Reação 
Hidrazina Pd Na2CO3 T 

(mol/L) (mmol/L) (mol/L) (°C) 

1 0,2848 1,3594 0,3560 90 

2 0,2848 1,3594 0,3560 80 

3 0,2848 1,3594 0,3560 70 

4 0,2848 2,7188 0,3560 100 

5 0,2848 1,3594 0,3560 100 

6 0,2848 0,6797 0,3560 100 

7 0,5696 1,3594 0,7120 100 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Caracterização do Óleo de Transformador 

Amostras do óleo Ascarel estudado foram enviadas para análise 

elementar a fim de quantificar a porcentagem, em massa, de átomos de 

cloro. Os resultados indicaram que o óleo contém 56,60% de cloro em 

massa. Tal resultado foi usado como base para o cálculo da quantidade 

estequiométrica de doador de prótons necessária para a completa 

descloração.  

O cromatograma de uma amostra do óleo diluída em tolueno é 

apresentado na Figura 1. Há grande concentração relativa de 

clorobenzenos, principalmente o 1,2,3,5-tetraclorobenzeno (tempo de 

Retenção, TR, 10,067 min). O pico marcado a TR = 8,135 min é o padrão-

interno (naftaleno) utilizado para a normalização das áreas dos picos, bem 

como dos tempos de retenção para a obtenção dos Tempos de Retenção 

Relativos (TRR).  

Os homólogos de PCBs em maior concentração relativa são os 

heptaclorados, que representam aproximadamente 52% de todos os PCBs 

presentes no óleo Ascarel, seguidos pelos hexaclorados. Há baixa 

concentração de homólogos superiores (Figura 2). 
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Figura 1. Cromatograma do óleo de transformador estudado. 
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Figura 2. Perfil dos PCBs no óleo de transformador estudado. 
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4.2. Área Superficial do Catalisador 

O catalisador foi caracterizado quanto à sua área superficial por 

adsorção de N2 através do método BET. 

Dentre os métodos de determinação de área superficial de materiais 

sólidos, o mais amplamente utilizado é o método Brunauer-Emmett-Teller 

(BET). A aplicação deste método envolve a utilização da equação 

BET(Brunauer, Emmett et al., 1938) . 

1
W((p0/P)-1)

 
1

WmC
C-1

WmC
P
p0

                                                                                8  

Onde W é a massa de gás adsorvido à pressão relativa P/p0 e Wm é a 

massa de adsorbato que constitui uma monocamada recobrindo a superfície. 

O termo C é uma constante relacionada à energia de adsorção da primeira 

camada adsorvida e seu valor indica a magnitude das interações 

adorvente/adsorbato. 

A equação acima está em uma forma conveniente, já que um gráfico de 

1/[W((p0/P)-1)] contra P/p0 deverá dar uma linha reta (dentro da faixa P/p0 de 

0,05 a 0,35), cujo intercepto é 1/WmC e cuja inclinação é C-1/WmC. Da 

inclinação e do intercepto, as duas constantes podem ser obtidas, Wm e C. A 

partir de Wm pode-se calcular a área superficial total, At, aplicando a 

equação 

At
WmNAcs

M
                                                                                                                         9  

onde N é o número de Avogadro, Acs é a área de corte seccional do gás 

adsorvido e M é a massa molecular do gás. 
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A área superficial específica, A, do sólido pode ser calculada a partir da 

área superficial total e da massa da amostra w, de acordo com a equação: 

A = 
At

w
                                                                                                                                        10  

A Figura 3 apresenta o gráfico das isotermas de adsorção/dessorção de 

N2 para o sistema Pd/C. Segundo a classificação dos perfis das isotermas 

de adsorção de gases sugerida pela IUPAC (Sing, 1982), pode-se classificar 

a isoterma como sendo do tipo I, referente a sólidos microporosos com 

superfície externa relativamente pequena, onde a adsorção do gás é mais 

limitada pelo volume de microporos acessíveis do que pela área superficial 

interna. 
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Figura 3. Isotermas de adsorção/dessorção de N2 sobre o catalisador a 77 K. 

A Figura 4 apresenta o gráfico de 1/[W((p0/P)-1)] contra P/p0, sendo que 

o comportamento da adsorção é linear à pressão relativa do gás. Deste 

gráfico foi possível calcular a área superficial do catalisador como sendo 648 

m²/g.  
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Figura 4. Determinação da área superficial do catalisador 

 

4.3. Adsorção ao Catalisador 

Analisou-se a adsorção dos PCBs e do bifenil ao catalisador sob as 

condições expressas na Tabela 1. O objetivo nesses experimentos não foi 

realizar um estudo exaustivo da cinética e termodinâmica de adsorção de 

PCBs e bifenil ao sistema Pd/C e sim obter informações sobre tal 

comportamento de adsorção dentro de um espaço de tempo semelhante ao 

aplicado às reações de hidrodescloração. Os resultados obtidos são 

sumarizados na Figura 5 e na Figura 6.  
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Figura 5. Gráfico da adsorção de PCBs ao longo do tempo. 

Dados da literatura mostram que, em temperatura ambiente, o equilíbrio 

de adsorção-dessorção de PCBs sobre carvão ativado/fuligem, em solução 

aquosa, é estabelecido em torno de 28 dias (Jonker e Koelmans, 2001). 

Para o nosso propósito, saber a quantidade de PCBs adsorvidos ao 

catalisador durante o período reacional, tal período de equilibração é 

desnecessário, haja vista que, quando esse período fosse atingido, a reação 

já teria se completado e a informação obtida não teria aplicabilidade alguma. 

Foi observado que, nas condições reacionais estudadas (Seções 3.7 e 3.8), 

a reação praticamente se completa após 4 horas, por isso, este foi o tempo 

de equilibração utilizado para a análise de adsorção.  

Da Figura 5 observa-se que a porcentagem de recuperação de PCBs é 

função da concentração inicial, estando entre 92% e 96%, o que está em 

acordo com os dados da literatura (Mcdonough, Fairey et al., 2008). Durante 

o estudo das reações de hidrodescloração, a concentração inicial dos PCBs 
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esteve entre 100 ppm e 10.000 ppm e estes valores de recuperação de 

PCBs foram considerados no cálculo do rendimento da reação.  
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Figura 6. Gráfico da adsorção de bifenil ao longo do tempo. 

Na Figura 6 observa-se que o bifenil se adsorve mais rapidamente e em 

maior concentração ao sistema Pd/C que os PCBs, em todas as 

concentrações consideradas (87% a 92% de recuperação). Este fato se 

deve ao menor tamanho, que facilita a penetração nos poros do sistema 

catalítico; menor impedimento estérico, que facilita a adsorção física e 

planaridade da molécula que facilita a adsorção química à superfície do 

catalisador (Jonker e Smedes, 2000; Jonker e Koelmans, 2002). Essa maior 

adsorção do bifenil em relação aos PCBs totais proporciona certa assimetria 

no perfil de variação de reagente-produto ao longo do tempo, nas reações 

realizadas a baixas concentrações iniciais de PCBs (compare a Figura 9 

com a Figura 11).  
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As diferenças entre as afinidades do bifenil e dos PCBs em relação à 

superfície do catalisador indicam que a interação dos PCBs com a superfície 

do catalisador seja diferente daquela observada para o bifenil, sugerindo que 

a adsorção dos PCBs à superfície do catalisador não ocorre 

preferencialmente com orientação paralela dos anéis aromáticos para 

interação completa com a superfície, como é o caso do bifenil. Quando 

átomos de cloro estão presentes na molécula, a adsorção deve ocorrer 

preferencialmente através destes átomos e não através do sistema de 

elétrons π, com o conseqüente enfraquecimento da estrutura de ressonância 

da molécula. 

 

4.4. Síntese dos Congêneres 

As análises elementares foram realizadas na Central Analítica do 

Instituto de Químina da USP e os valores calculados para as sínteses 

descritas nas seções 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 encontram-se na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Análise Elementar dos Congênres de PCBs sintetizados. 

 
% C % C  % H % H  

Calc. Exp. Dif. Calc. Exp. Dif. 

2,4-diclorobifenila 64,6 60,66 6,10 3,61 3,59 0,55 

3,5-diclorobifenila 64,6 66,31 2,65 3,61 5,30 46,81

3,3',5-triclorobifenila 55,96 55,96 0,00 2,74 2,64 3,65 

O desvio foi calculado como: 
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Desvio = 
Teórico (%) – Experimental (%) 

Teórico (%)
                                                        11  

 

Comumente, é considerado satisfatório um desvio menor ou igual a 2%. 

Para a caracterização dos compostos foi utilizada a técnica de 

Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM). Nas 

Figuras 7 e 8 e nas Tabelas 8 e 9 estão apresentados os cromatogramas e 

os dados obtidos para o 2,4-diclorobifenila e 3,5-diclorobifenila, 

respectivamente. 
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Figura 7. Cromatograma do 2,4-diclorobifenila. 
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Tabela 8. Dados do Cromatograma para o 2,4-diclorobifenila. 

Pico TR (min) Composto  Área Porcentagem 

1 7,809 

1-bromo-2,4-dicloro-benzeno 

Br

ClCl

 

9889 2,13 

2 8,61 

Acenafteno 

 

9541 2,06 

3 10,941 

2,4-diclorobifenila 

Cl

Cl

 

440653 95,09 

4 11,593 

2,3-diclorobifenila 

ClCl

 

2603 0,56 

 

A pureza foi calculada como: 

,
A

A(%) mPorcentage
i∑

=

i                                                                       12 

onde Ai é a área de cada pico e A é a área do pico de interesse. Pode-

se observar que para os congêneres 2,4-diclorobifenila e 3,5-diclorobifenila, 

a análise elementar apresentou um desvio maior do que o aceito, o que 

indica que os produtos apresentam algum tipo de impureza. 
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No cromatograma para o congênere 2,4-diclorobifenila, o pico 1 foi 

identificado como sendo o reagente de partida, o 1-bromo-2,4-

diclorobenzeno pois, o pico 3, que se apresenta em maior intensidade, é o 

produto desejável. Os picos 4 e 5, são diclorobifenilas que podem ter surgido 

a partir de reações paralelas. O mesmo pode ter ocorrido para a formação 

de acenafteno, indicado pelo pico 2. O rendimento da reação foi calculado 

em 82%. 

No cromatograma do congênere 3,5-diclorobifenila, o pico 2 que se 

apresenta em maior intensidade foi identificado como sendo 3,5-

diclorobifenila, o produto desejável. O pico 3 é um provável tetraclorobifenila, 

que pode ter sido formada a partir de reações paralelas. Observa-se que 

este produto apresenta-se em quantidades traços. O mesmo pode ter 

ocorrido para a formação de acenafteno, indicado pelo pico 1. O pico 4 foi 

indicado como um provável brometo de alil(trifenil)fosfônio que pode 

condizer com o padrão de fragmentos do catalisador, onde o brometo é 

oriundo da clivagem do reagente. O rendimento da reação foi calculado em 

86%. 

A análise elementar para o congênere 3,3’,5-diclorobifenila apresentou-

se dentro do desvio aceito para porcentagem de carbono. Além disso, o 

ponto de fusão experimental é bastante próximo do valor teórico, o que é 

mais um indício que este é o produto desejado. 
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Tabela 9. Dados do Cromatograma para o 3,5-diclorobifenila. 

Pico TR (min) Composto Área Porcentagem 

1 8,601 

Acenafteno 

 

1334 1,40 

2 11,588 

3,5-diclorobifenila 

Cl

Cl  

92965 97,76 

3 18,567 

2,3',4',5-tetraclorobifenila 

Cl

Cl

Cl

Cl

 

0 0 

4 20,557 

Brometo de alil(trifenil)fosfônio 

P
+

CH2 Br
-

 

797 0,84 

.  
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4.5. Experimentos Exploratórios 

As reações constantes desta seção foram realizadas a fim de propiciar 

um entendimento a respeito das condições experimentais e analíticas. 

Sendo que o interesse esteve focado na porcentagem de remoção 

(descloração) total ao fim do tempo reacional.  

Na reação de hidrodescloração do PCBs com a hidrazina como fonte de 

prótons, na presença de paládio metálico e atmosfera inerte, há a formação 

de PCBs menos clorados, bifenil, nitrogênio e de cloreto de hidrogênio. O 

Esquema 1exemplifica a hidrodescloração do monoclorobifenil a bifenil:  

 

Cl Pd
NH2 NH2 + ClH

 

Esquema 4. Exemplo da reação de interesse neste trabalho. 

Amostras foram retiradas do meio reacional a intervalos de tempo pré-

determinados e submetidas à análise por cromatografia em fase gasosa 

acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) a fim de acompanhar a 

evolução do processo de hidrodescloração. As reações 1 e 2 foram feitas 

para avaliar as condições reacionais e analíticas oferecendo apenas 

informações qualitativas. Nestas reações utilizou-se o catalisador na 

concentração de 5%, porém, as baixas taxas de descloração obtidas nos 

levaram a substituí-lo por Pd/C 10%.  

A partir da reação 3, começou-se a utilizar o naftaleno como padrão-

interno a fim de quantificar a descloração e a formação de bifenil. O 
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naftaleno foi escolhido por ter bom Fator de Resposta e estrutura química 

semelhante aos analitos.  

Na Reação 3 utilizou-se hidrazina hidratada (ao invés do sal). No 

entanto, ocorreu separação de fases, uma fase aquosa e outra orgânica, o 

que fez com que a reação se tornasse muito lenta. Atingindo 93,6% de 

descloração somente após 48 horas de reação. Amostras foram retiradas de 

hora em hora durante as oito primeiras horas e depois, a intervalos de tempo 

mais espaçados. A taxa de descloração foi calculada de acordo com o 

proposto por Ukisu (Ukisu, Iimura et al., 1996). Nesta reação foi identificada 

a formação de dioxina em quantidade traço, o que motivou que se 

descartasse tal procedimento.  

A reação 4 ocorreu rapidamente, atingindo 90% de descloração em 

apenas quatro horas e, a partir de cinco horas, estabilizou em 93,7% (Figura 

10).   

Rodríguez propõe que a hidrodescloração de bifenilas policloradas seja 

feita na presença de grande excesso de doador de hidrogênio. Em seu 

trabalho, utiliza a razão de 36,5mmol de hidrazina para cada milimol de cloro 

presente na reação (Rodriguez e Lafuente, 2002b). No entanto, devido à alta 

toxicidade da hidrazina, optou-se por utilizar valores menores de 

equivalentes de hidrazina para cada mol de cloro presente no óleo.  
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Figura 9. Acompanhamento da reação 4 ao longo do tempo; (■) PCBs totais; 

(●) bifenil. Condições: Ascarel 1% (m/m), Pd/Cl = 0,023, sulfato de 

hidrazina/Cl = 4,000, carbonato de sódio/Cl = 6,000, T = 100°C e 12 horas 

de reação. 

Acompanhou-se também a variação na concentração de algumas séries 

de homólogos representativos. Na Figura 11 observamos a variação na 

concentração de alguns homólogos durante a reação 4. A concentração de 

PCBs heptaclorados, que representam cerca de 50% da concentração inicial 

de todos os PCBs no sistema, diminui rapidamente, indicando que a 

concentração de PCBs influi na cinética do processo, pois compostos mais 

concentrados tendem a reagir mais rapidamente.  

A proposta mais aceita para o mecanismo da hidrodescloração de 

bifenilas policloradas é a reação passo a passo, isto é, em cada passo da 

reação apenas um átomo de cloro é retirado da molécula. Desta feita, ao 
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passo que os homólogos mais clorados reagem, a concentração dos menos 

clorados aumenta. O aumento na concentração de compostos menos 

clorados indica que eles são intermediários da reação. Nossos resultados 

trazem evidências de que o mecanismo é por etapas, pois há claro aumento 

na concentração de PCBs pentaclorados seguidos de sua diminuição com o 

conseqüente aumento da concentração de PCBs tetraclorados.  

Em todas as reações houve acúmulo do congênre 2,2’,6,6’-

tetraclorobifenil.  O motivo para este acúmulo ainda não está completamente 

esclarecido. Kume et. al. (2008) reporta o acúmulo deste congênere como 

produto da hidrodescloração do 2,2’,4,4’,6,6’-hexaclorobifenil, do 

2,2’,3,3’,4,6,6’-heptaclorobifenil e do 2,2’,3,3’,5,6,6'-heptaclorobifenil após 

um período de 2h de reação. Mesmo após 24h de reação, apenas 7% deste 

congênere tetraclorado foi convertido a bifenil(Kume, Monguchi et al., 2008). 

Faz-se necessário ressaltar que tal congênere não foi detectado em 

nenhuma análise do óleo Ascarel antes das reações, indicando que se trata 

de um intermediário recalcitrante a este processo. O acúmulo deste 

congênere, possivelmente possa ser explicado devido a impedimento 

estérico, no entanto, um estudo mais aprofundado é necessário para se 

chegar a alguma conclusão. O acúmulo deste congênere explica o fato de 

não obtermos descloração completa nas reações estudadas.  
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Figura 10. Variação da concentração de alguns homólogos ao longo da 

reação 4. Homólogos: (■) diclorados; (●) tetraclorados; (▲) pentaclorados; 

(▼) heptaclorados. 

 

A reação 5 foi feita na intenção de comparar o efeito da temperatura 

com resultados anteriores obtidos por nosso grupo. Em trabalhos anteriores 

de nosso grupo, foram feitas reações à temperatura ambiente e 

concentração de óleo de transformador da ordem de 500ppm e atmosfera 

normal, com o seguinte mecanismo sendo proposto:  

PCBHNPdPCBHNPd +→++ 24242 )...(2  

PdPCBHNOHO ++++⎯→⎯ 22222

 

BifenilasNOHPd +++→ 222
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Na passagem intermediária, o hidrogênio formado reage com os PCBs, 

na superfície do catalisador, formando então bifenil ou bifenilas cloradas de 

baixa massa molecular.  

Desta vez a reação foi feita em atmosfera de argônio e a 100°C. 

Anteriormente, obtinha-se cerca de 50% de descloração após 48 horas de 

reação. Como pode ser observado na Figura 11, após duas horas de reação, 

obteve-se aproximadamente 95% de descloração, que evoluiu para >99% 

após as 12 horas de reação. Claramente, a temperatura influencia 

diretamente na eficiência da reação.  
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Figura 11. Acompanhamento da reação 5 ao longo do tempo; (■) PCBs; (●) 

bifenil. Condições: Ascarel = 500ppm em massa, Pd/Cl = 1,333 mol, sulfato 

de hidrazina/Cl = 10 mols, carbonato de sódio/Cl = 11 mols, T = 100°C, 12 

horas de reação. 
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As reações 5 e 6 (Figura 11 e Figura 12) foram as que apresentaram as 

melhores taxas de descloração, >99% e 98,6%, respectivamente, 

evidenciando que a concentração de PCBs influencia diretamente a 

eficiência da reação já que tinham concentrações muito menores de óleo 

mineral em relação às anteriores. Além disso, esses resultados indicam que 

há uma relação ótima Pd/Cl, acima da qual, um aumento da concentração 

de catalisador não causa grande aumento na velocidade e na eficiência da 

reação. Isto posto, testou-se a relação da concentração do aceptor ácido em 

relação à concentração de sulfato de hidrazina na reação 7. Nas reações 

anteriores, exceção à reação 3, utilizou-se o mesmo número de mols do 

aceptor que do doador de prótons mais a quantidade equivalente para 

neutralisar o HCl formado durante a reação. Nesta reação, a relação aceptor 

/doador foi de dois para um (mais o necessário pra neutralizar o HCl formado 

durante a reação). A descloração obtida foi de apenas 62,4%, indicando que 

um excesso de Na2CO3 diminui a velocidade da reação, provavelmente 

resultado de um efeito físico (pior mistura no sistema reacional devido ao 

excesso de sólidos).  
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Figura 12. Acompanhamento da reação 6 ao longo do tempo; (■) PCBs; (●) 

bifenil. Condições: Ascarel = 1000ppm em massa, Pd/Cl = 0,660 mol, sulfato 

de hidrazina/Cl = 10 mol, carbonato de sódio/Cl = 11 mol, T = 100°C, 12 

horas de reação. 

 

Num estudo preliminar sobre a importância das variáveis de processo: 

temperatura, relação catalisador/cloro (Pd/C) e relação hidrazina/cloro 

(Hidrazina), foram realizados ensaios experimentais conforme a metodologia 

do planejamento experimental fatorial completo a dois níveis, perfazendo um 

total de 11 experimentos, incluindo 3 (três) repetições na condição do ponto 

central (reações 8 a 16).  

A Tabela 10 apresenta as condições experimentais adotadas e os 

respectivos valores dos percentuais de descloração obtidos.  
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Tabela 10. Condições experimentais (valores normalizados) e valores de 

remoção obtidos no Planejamento Experimental Fatorial Simples. 

Reação Temperatura Pd/C Hidrazina Remoção (%) 

8 1 -1 1 18,4 

9 1 1 1 97,0 

10 -1 -1 -1 4,40 

11 -1 1 -1 17,0 

12 -1 -1 1 4,93 

13 -1 1 1 52,5 

14 1 -1 -1 13,9 

15 1 1 -1 32,6 

16 0 0 0 51,6 

 

Utilizando o software estatístico STATGRAPHICS Plus for Windows 

(versão3.0), foi possível quantificar e comparar os efeitos das variáveis 

estudadas, além dos efeitos sinérgicos, os chamados efeitos de interação 

entre as variáveis (Pd/C x Hidrazina; Pd/C x Temperatura e Hidrazina x 

Temperatura). Observou-se que, no domínio experimental estudado, a 

variável mais importante foi a concentração de catalisador, seguida da 

concentração de hidrazina. O efeito de interação mais significativo foi aquele 

observado entre o Pd/C e a hidrazina, sendo inclusive maior que o efeito da 

temperatura. O efeito do catalisador correspondeu a 1,5 vezes o efeito da 

hidrazina e 1,9 vezes o efeito da temperatura isoladamente. Os efeitos 
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normalizados podem ser observados na Tabela 11 e no diagrama de Pareto 

apresentado na Figura 13.  

 

Tabela 11. Valores dos Efeitos Principais e de Interação. 

Variável Efeito Estimado 

Pd/C 39.3714 

Hidrazina 26.2144 

Pd/C x Hidrazina 23.6786 

Temperatura 20.7903 

Temperatura x Hidrazina 8.22479 

Temperatura x Pd/C 9.27672 
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Figura 13. Gráfico dos Efeitos Absolutos. 
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Todas as variáveis estudadas apresentaram efeitos positivos em relação 

ao desempenho do processo de descloração. Na Figura 14, é apresentado o 

gráfico dos efeitos principais, onde são observados três segmentos de reta 

que representam a variação do percentual de descloração (DesCl_%) 

quando a variável em questão passa do seu nível mínimo para o máximo, 

mantendo-se as outras variáveis na condição de ponto central. As 

inclinações de cada segmento, portanto, estão diretamente relacionadas ao 

efeito causado por essas variáveis. Verificou-se, então, que o percentual de 

descloração foi mais sensível à variação da variável Pd/C (variável mais 

importante). Como as inclinações dos segmentos referentes às variáveis 

hidrazina e temperatura foram muito próximas, essas duas variáveis 

apresentaram efeitos similares.  

 

 

 

Figura 14. Gráfico dos Efeitos Principais (Pd/C; Hidrazina e Temperatura). 
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Em relação aos efeitos de interação entre as variáveis estudadas, todos 

os efeitos também foram positivos em relação ao percentual de descloração. 

A Figura 15 apresenta o gráfico dos efeitos de interação, onde são 

mostrados dois segmentos de reta para cada efeito de interação entre duas 

variáveis. Os dois segmentos representam a variação do percentual de 

descloração estimado quando uma das variáveis passa do seu valor mínimo 

para o seu valor máximo, sendo a segunda variável mantida constante no 

seu valor mínimo e máximo, respectivamente. As demais variáveis são 

mantidas no valor da condição de ponto central. Os resultados permitem 

observar que a maior variação estimada no percentual de descloração foi na 

situação em que a variável Pd/C passa do seu nível mínimo para o máximo 

e a hidrazina é mantida constante no seu valor máximo (efeito de interação 

Pd/C x Hidrazina).  

 

 

Figura 15. Gráfico dos Efeitos de Interação (Pd/C x Hidrazina; Pd/C x 

Temperatura e Hidrazina x Temperatura). 
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Da Tabela 10, observa-se claramente que a hidrodescloração de PCBs 

por hidrazina, na presença de Pd/C, necessita de excesso de hidrazina em 

relação ao conteúdo de cloro, pois as reações feitas com concentração 

estequiométrica de sulfato de hidrazina (reações 10,11,14,15) apresentaram 

baixas taxas de remoção.  

A reação 17 foi realizada nas mesmas condições que a reação 6, 

descrita acima, no entanto, substituiu-se os 11 equivalentes de carbonato de 

sódio por 20 equivalentes de hidóxido de sódio (0,27M) e o tempo de reação 

foi de quatro horas. A Figura 16 apresenta os resultados.  
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Figura 16. Acompanhamento da reação 17 ao longo do tempo; (■) PCBs, (●) 

bifenila; Condições: Ascarel = 1000ppm em massa, Pd/Cl = 0,660 mol, 

sulfato de hidrazina/Cl = 10 mol, hidóxido de sódio/Cl = 20mol (0,27mol/L), T 

= 100°C, 4 horas de reação. 
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Como demonstrado por Aramendía et al. (2000), dentre as variáveis que 

influenciam a hidrodescloração de cloro-aromáticos sobre paládio metálico, a 

dispersão do catalisador e a natureza (química e física) do suporte estão 

entre as mais importantes(Aramendia, Borau et al., 2000). A presença de 

ácidos ou bases no meio reacional pode modificar essas propriedades. 

Aramendía et al. (2001) estudaram a influência de aditivos de sódio ao meio 

reacional. Seus resultados indicam que a presença de NaOH como base 

livre diminui a atividade catalítica, pois modifica as propriedades estruturais 

do catalisador (Aramendía, Burch et al., 2001).  Um meio fortemente alcalino 

modifica o sistema de poros e aumenta a solubilidade do paládio metálico 

(Balko, Przybylski et al., 1993). Apesar de ser necessária a adição de um 

aceptor de cloreto ao meio reacional para diminuir o envenenamento do 

catalisador, a presença de uma base forte em grande concentração destrói a 

estrututura do catalisador, diminuindo sua atividade. Este fato explica a 

menor velocidade de descloração obtida na reação 17, comparada com a 

reação 6 e justifica o uso de Na2CO3 ao invés de NaOH, neste trabalho.  

 

4.6. Determinação da Condição Experimental Ótima 

Para avaliar a condição experimental ótima, três variáveis 

independentes que influenciam a taxa de remoção de cloro de moléculas de 

PCB foram escolhidas: relação hidrazina/Cl em mol (Hidrazina), relação 

Pd/Cl (Pd/C) e temperatura. A Tabela 12 apresenta os valores de remoção 

de cloro obtidos após oito horas de reação.  
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Tabela 12. Valores dos percentuais de remoção (descloração) obtidos nas 

condições experimentais estudadas. 

Condição Remoção (%) 

1 96,00 

2 32,44 

3 60,06 

4 0,97 

5 5,73 

6 2,64 

7 94,52 

8 5,87 

9 2,12 

10 4,35 

11 13,80 

12 48,03 

13 47,94 

14 45,65 

15 48,50 

 

A amplitude dos valores de resposta variou de 0,97% a 96,00%. A 

Figura 17 mostra os efeitos das variáveis estudadas, bem como, de suas 

interações, em relação ao percentual de remoção de PCBs. De acordo com 

estes resultados, apenas a temperatura e o catalisador têm efeito positivo 

para a remoção de PCBs. A hidrazina apresentou efeito negativo, bem como 
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as suas interações com as outras variáveis. O efeito de interação 

temperatura x catalisador foi o mais relevante. Rodriguez (2002) recomenda 

o uso de hidrazina em grande excesso para obter máxima descloração, 

utilizando em seu trabalho 73 equivalentes de hidrazina em relação ao PCB 

estudado (36,5 mmols de hidrazina por mol de átomos de cloro, no caso do 

2,5-diclorobifenila – cálculos nossos) (Rodriguez e Lafuente, 2002b), ao 

passo que Cellier (2003) propõe uma relação bem inferior. Seu estudo 

sugere que entre 0,5 e 2,5 equivalentes de hidrazina em relação ao cloreto 

de arila sejam suficientes pois o paládio gera 2 equivalentes de hidrogênio 

para cada equivalente de hidrazina (Cellier, Spindler et al., 2003). Nesta 

parte do trabalho, utilizamos de 4,75 equivalentes a 15,05 equivalentes de 

hidrazina em relação ao número de mol de átomos de cloro. O efeito 

negativo da hidrazina está relacionado à grande massa deste reagente no 

meio reacional. Como foi utilizada N2H4•H2SO4, uma quantidade equivalente 

de aceptor ácido (Na2CO3) foi necessária para neutralizar o ácido sulfúrico, 

além daquela usada para neutralizar o HCl formado durante a reação. O 

excesso de reagentes não solúveis implicou em uma agitação deficiente, o 

que pode ter influenciado no efeito global da variável hidrazina.  

De acordo com os experimentos, a temperatura apresentou o efeito 

mais significativo, nas reações 3 e 11, mantendo-se hidrazina e catalisador 

em valores fixos, 20,2378g e 0,3211g, respectivamente e aumentando a 

temperatura em 46,81%, acarreta um aumento de 335,53% no percentual de 

remoção. Mais interessante é quando se compara a reação 4 com o ponto 

central (13, 14 e 15) onde, mantendo-se hidrazina e Pd/C na condição de 
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ponto central e variando em 27,5°C a temperatura, observa-se um aumento 

de 0,97% (reação 4) para 47,90% (ponto central). Um aumento na 

temperatura implica em uma maior velocidade de reação e do rendimento 

em todas as reações estudadas. Porém, a despeito da temperatura e do 

substrato, o primeiro passo da descloração é, inevitavelmente, o mais 

rápido, com os outros sendo subseqüentemente mais lentos(Lassová, Lee et 

al., 1998). A velocidade de descloração de PCBs altamente clorados é maior 

que a velocidade de descloração dos PCBs menos clorados. Como a 

variável resposta selecionada para este trabalho foi a remoção percentual de 

PCB, as reações que apresentaram conversão de PCBs altamente clorados 

a PCBs menos clorados, a temperaturas mais baixas, sem conversão direta 

a bifenila, tiveram velocidade de reação mais baixas, ainda que tenha havido 

redução no número de átomos de cloro nos congêneres mais clorados.  
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Figura 17. Efeito das variáveis estudadas. 
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Um modelo polinomial empírico foi ajustado para os resultados 

experimentais, obtendo-se uma equação que relaciona o percentual de 

remoção em função das variáveis estudadas (Equação 1). Verifica-se que o 

coeficiente do termo quadrático da variável temperatura (X1) é inferior se 

comparado com o observado nas outras variáveis, indicando que a 

temperatura apresenta um efeito basicamente linear no percentual de 

descloração. Os coeficientes negativos dos termos quadráticos das variáveis 

hidrazina (X2) e Pd/C (X3) implicam que o aumento dessas variáveis provoca 

um aumento na remoção de PCB até um determinado nível, descrescendo 

para valores maiores, indicando um efeito não linear dessas variáveis, mais 

evidenciado pela variável hidrazina.   

 

Equação 1. Equação para o ajuste das condições reacionais à máxima 

remoção de PCBs. 

323121

2
3

2
2

2
1321

1373.3805.35
69.384.1712.170.2265.1544.55X  47.36    Remoção_%

XXXXXX
XXXXX

−+−
−−−++−+=

        

A Figura 18 mostra a validação do modelo empírico, onde são 

confrontados os percentuais de remoção calculados pelo modelo versus os 

valores experimentais. A Figura 18 também apresenta um gráfico de barras 

dos desvios observados entre os valores experimentais e os calculados pelo 

modelo. Observa-se uma simetria no gráfico de desvio, indicando que o 

modelo não segue nenhuma tendência, concluindo-se que se trata de um 

modelo preditivo, dentro do domínio experimental estudado.  
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Figura 18. Gráfico do teste R2 e gráfico de desvio do experimento em 

relação ao modelo usados para a validação do modelo. 

 

A Figura 19 (a, c, e e), mostra simulações do modelo polinomial, 

fixando-se uma das três variáveis estudas na condição de ponto central e 

variando-se as demais entre os seus níveis mínimos e máximos (superfície 

de resposta). Ainda na Figura 19 (b, d e f) apresenta-se as respectivas 

curvas de nível referentes às partes a, c e e, respectivamente. Na Figura 19 

(a) percebe-se que o aumento da temperatura e a diminuição da massa de 

hidrazina tendem a favorecer a remoção. Na Figura 19 (c) observa-se que o 

aumento da temperatura em conjunto com um aumento da massa de 

catalisador tende a favorecer a descloração e que, mantendo-se a 

temperatura na sua condição de ponto central, a condição ótima 

corresponde a valores baixos de massa de hidrazina e médios de massa de 

catalisador.  
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Figura 19. Superfícies de resposta (a, c, e) e gráficos de contornos (b,d, f) 

obtidos das condições experimentais estudadas. 
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Para a avaliação das condições ótimas de operação, foi aplicado um 

método de otimização multivariável de funções não lineares, incluindo 

restrições. Nesse sentido, utilizou-se o Toolbox de otimização do software 

Matlab 6.0, aplicando-se a sub-rotina referente à função fmincon do 

software. A sub-rotina fmincon consiste em uma implementação do método 

SQP (Programação Quadrática Seqüencial). A cada iteração do programa, 

um subproblema de programação quadrática (QP) é resolvido e o Hessiano 

do Lagrangeano é atualizado também a cada iteração. A partir de diferentes 

pontos experimentais escolhidos aleatoriamente dentro do domínio 

experimental estudado, a otimização convergia sempre para uma única 

condição, indicando que a mesma seja, pelo menos, um ótimo local, 

correspondendo a: Temperatura = 100°C; Hidrazina = 4,0734 mol/mol de Cl 

e Catalisador = 10,5726 milimol/mol de Cl. Por se tratar de um ponto 

localizado na fronteira do domínio experimental estudado, foram realizados 

dois experimentos adicionais em torno dessa condição ótima (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Condições e valores de remoção dos experimentos ao redor do 

ponto de ótimo. 

Condição Temperatura 

(ºC) 

Pd/C 

(mmol/mol Cl) 

Hidrazina  

(mol/mol Cl) 

Remoção 

(%) 

1 100 10,5726 4,0734 96,25 

2 100 22,6778 4,7575 95,47 
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A Figura 20 mostra o comportamento da reação ao longo do tempo para 

as condições expressas naTabela 13. A resposta das condições 1 e 2 são 

semelhantes, entretanto, na condição 1 usa-se valores de equivalentes de 

catalisador e de hidrazina bem menores que a condição 2. Apesar de ter 

uma velocidade cinética menor, em oito horas de reação, o rendimento é 

semelhante, evidenciando que a temperatura é a variável mais importante e 

que a massa de catalisador tem uma resposta semelhante nas duas 

condições e que a razão molar de hidrazina/Cl não precisa ser um valor 

excessivamente alto. Um valor próximo de 5, nas condições estudadas, 

fornece o melhor rendimento.  
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Figura 20. Acompanhamento da reação de hidrodescloração de PCB sob as 

condições 1 (■ e ×) e 2 (● e ▼) (Tabela 13)..
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4.7. Recuperação e Reutilização do Catalisador 

A eficiência do catalisador para a reação de hidrodescloração do Aroclor 

1242 foi avaliada de acordo com o procedimento descrito na seção 3.9.  

 

Tabela 14. Eficiência do catalisador em quatro ciclos reacionais. 

Ciclo Massa de Catalisador (g)a PCBs Removidos (%) 

1 0,0225 100 

2 0,0223 96 

3 0,0218 86 

4 0,0209 65 

a) Valores médios. 

 O catalisador mostrou-se eficiente mesmo após 4 ciclos reacionais, 

sendo que a perda de massa causada pelo procedimento de recuperação foi 

mínima. Considerando isso, percebe-se que o envenenamento do 

catalisador somente começou a influenciar a sua eficiência após três ciclos 

reacionais. 

 

4.8. Aplicação da Condição Experimental Ótima 

A condição ótima, determinada na seção anterior, foi aplicada à 

hidrodescloração dos Aroclors 1242 e 1254 e da 2,4-diclorobifenila. Após 4 

horas de reação, as taxas de remoção obtidas ficaram entre 99% e 100%. O 

Aroclor 1242 contém 42% de cloro em massa, sendo que seu perfil 

cromatográfico apresenta de di- a pentaclorobifenilas onde as tri- e as 
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tetraclorobifenilas estão em maior quantidade. Por sua vez, o Aroclor 1254 

contém 54% de cloro em massa, seu perfil contém de tetra- a 

heptaclorobifenilas, sendo que as penta- e as hexaclorobifenilas estão em 

maior quantidade. Essa diferença no grau de cloração afeta a velocidade da 

reação como se pode observar na Figura 21.  
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Figura 21. Variação temporal da concentração de Aroclor, na condição 

reacional ótima. 

Na condição reacional ótima, a 2,4-diclorobifenila reagiu rapidamente 

(Figura 22), formando 2-clorobifenila e, posteriormente, bifenil. O composto 

4-clorobifenila foi detectado em quantidades traço, mas, não foi possível 

identificar se foi formado a partir da 2,4-diclorobifenila, pois também é 

produto da descloração da 4,4-diclorobifenila, presente em pequena 

quantidade, como subproduto da síntese da 2,4-diclorobifenila. Estes 

resultados sugerem que a condição determinada como ótima para a 

hidrodescloração do Ascarel (mistura de PCBs e clorobenzenos) possa ser 
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aplicada, com sucesso, a outros substratos, tais como misturas comerciais 

de PCBs em solventes orgânicos, bem como a congêneres específicos.  
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Figura 22. Variação temporal da concentração de 2,4-diclorobifenila, na 

condição reacional ótima, kap = 0,24 min-1. 

Não foram realizados estudos exaustivos da cinética de descloração do 

Ascarel nem dos Aroclors, devido ao fato de serem misturas muito 

complexas e que várias reações paralelas ocorrem ao mesmo tempo, o que 

dificultaria a análise cinética, não oferecendo informações relevantes para o 

objetivo do trabalho. No caso de um congênere específico, como, por 

exemplo, a 2,4-diclorobifenila, esse problema é grandemente reduzido.  

 



Resultados e Discussão  73 

4.9. Cinética de Hidrodescloração da 2,4-diclorobifenila 

Foram avaliados os efeitos da variação da temperatura, da 

concentração de catalisador e da concentração de sulfato de hidrazina na 

velocidade da reação de hidrodescloração da 2,4-diclorobifenila.  

A Figura 23 apresenta um exemplo da variação das concentrações dos 

compostos formados durante a reação de hidrodescloração da 2,4-

diclorobifenila. A 2,3-diclorobifenila está originalmente presente em 

concentração traço, de forma que não foi considerada na análise cinética, 

pois um de seus produtos de descloração é a 2-clorobifenila, que também é 

formado a partir da 2,4-diclorobifenila, ao passo que a 3-clorobifenila foi 

detectado em concentração baixíssima, por poucos minutos.  
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Figura 23. Variação temporal da concentração das espécies presentes na 

Reação 1 descrita na Seção 3.6. (■) 2,4-diclorobifenila, (●) 4,4-

diclorobifenila, (▲) 2-clorobifenila, (▼) 4-clorobifenila e (○) bifenil.   
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A 2-clorobifenila é o intermediário da hidrodescloração da 2,4-

diclorobifenila, já que a pequena concentração relativa da 4-diclorobifenila 

indica que seja intermediário da hidrodescloração do 4,4-diclorobifenila (se 

não fosse esse o caso, sua variação de concentração ao longo do tempo 

seria semelhante à da 2-clorobifenila). Este resultado está em acordo com o 

proposto por outros autores, isto é, a reação de hidrodescloração ocorre 

preferencialmente nas posições meta e para, em detrimento da posição orto.  

 

4.9.1. Efeito da Temperatura 

 

Na maioria das reações ordinárias, um aumento de 10°C na temperatura 

de reação duplica a constante de velocidade. A Figura 24 mostra o efeito da 

temperatura na constante de velocidade cinética aparente (kap) da reação.  

Um aumento da temperatura de 70°C (kap = 0,012 min-1) para 80°C (kap 

= 0,034 min-1) implicou em um aumento da constante de velocidade cinética 

aparente por um fator de 2,8. Já um aumento de 80°C para 90°C (kap = 

0,109 mmol min-1) aumentou a kap por um fator de 3,2 e, aumentando de 

90°C para 100°C (kap = 0,141 mmol min-1) o fator de aumento foi de 1,3.  
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Figura 24. Efeito da temperatura na constante de velocidade de reação. 

Condições: Sulfato de hidrazina = 0,2848 mol L-1, Pd° 1,36 mmol L-1 (0,0257 

equivalente) ; (▼) 100°C; (■) 90°C; (●) 80ºC e (▲) 70°C. 

 

A temperatura influencia fortemente a constante de velocidade da 

reação. Além disso, um aumento de 10°C na temperatura aumenta essa 

constante por um fator próximo de três, exceto para temperaturas próximas 

de 100, onde essa influência é menor. Este fato corrobora a condição ótima 

determinada na Seção 4.6, que indica que um aumento na temperatura 

acima de 100ºC não deverá causar um aumento muito significativo da 

velocidade da reação. Ressalva-se que isto é válido para temperaturas 

próximas ao espaço amostral estudado. Para temperaturas mais elevadas, 

um estudo mais amplo deverá ser aplicado.  
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A Figura 25 apresenta o gráfico de Arrhenius (logaritmo natural de kap 

contra o inverso da temperatura) para as constantes de velocidade aparente 

calculadas a partir da Figura 22. O gráfico apresenta relativa linearidade (R2 

= 0,97574) e dele podem ser obtidos o fator pré-exponencial aparente, Aap = 

27,95 mol min-1 e a Energia de ativação aparente, Eaap = 92,33 kJ mol-1.  
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Figura 25. Gráfico de Ln k-1 vs 1/T. R2 = 0,98917. 

 

A energia de ativação aparente é relativamente alta, em comparação 

com a maioria das reações ordinárias. Há que se considerar que este valor 

não foi determinado para um passo específico da reação como, por 

exemplo, para a descloração do 2,4-diclorobifenila a 2-clorobifenila e, sim 

para a reação global e o mecanismo da reação é bastante complexo (ver 

Seção 4.11), sendo difícil dizer que este valor se refere ao passo 
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determinante da velocidade de reação. Os valores determinados para o 

efeito da temperatura dão a entender que, a temperaturas próximas a 100°C, 

a adsorção do substrato ao catalisador seja dificultada ao passo que a 

reação em si, qual seja, a cisão da ligação C-Cl, seja favorecida. Assim 

sendo, o aumento da temperatura não afeta, linearmente, a constante de 

velocidade de reação aparente, para temperaturas próximas a 100ºC. 

 

4.9.2. Efeito da Concentração de Catalisador 

Para a maioria das reações de catálise heterogênea, a constante de 

velocidade de reação (k) é proporcional à concentração do catalisador. No 

entanto, as unidades refentes à concentração do catalisador não entram nas 

unidades de k, apesar de seu valor ser incorporado ao valor dessa 

constante.  

O efeito da concentração do catalisador sobre a constante de velocidade 

de reação aparente foi avaliado, seguindo o descrito na Seção 3.11. A 

Figura 26 apresenta os resultados obtidos, onde observamos que, dobrando 

a concentração de catalisador, o valor de kap praticamente dobra, pois para 

uma concentração de Pd° de 0,68 mmol L-1 o valor de kap foi de 0,073 min-1 

ao passo que uma concentração de 1,36 mmol L-1 implicou em um valor de 

kap igual a 0,141 min-1, um aumento por um fato de 1,95. Já à concentração 

de 2,72 mmol L-1, o valor de kap foi de 0,261 min-1, um aumento por um fator 

de 3,6, indicando que a constante de velocidade varia linearmente com a 

concentração de catalisador.  
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Figura 26. Efeito da concentração de catalisador na constante de velocidade 

de reação. Condições:T = 100°C, sulfato de hidrazina = 0,2848 mol L-1, Pdº 

= (○) 2,72 mmol L-1 (0,0514 equivalente), (▼) 1,36 mmol L-1 (0,0257 

equivalente), (◄) 0,68 mmol L-1 (0,0128 equivalente). 

 

4.9.3. Efeito da Concentração de Sulfato de Hidrazina 

Na Seção 4.5 foi determinada a condição reacional ótima para a 

hidrodescloração dos PCBs presentes em uma amostra de Ascarel. Os 

resultados sugerem que haja um valor de concentração ou equivalentes de 

sulfato de hidrazina que fornece a melhor remoção. Valores superiores 

devem diminuir a descloração/remoção de PCBs, diminuindo a velocidade 

de reação. A Figura 27 apresenta o gráfico do efeito da concentração de 

sulfato de hidrazina sobre a velocidade de hidrodescloração do 2,4-
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diclorobifenila. Neste gráfico podemos visualisar que altos valores de 

concentração de sulfato de hidrazina diminuem a velocidade da reação, 

influenciando negativamente a kap.  
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Figura 27. Efeito da concentração de sulfato de hidrazina na velocidade de 

hidrodescloração do 2,4-diclorobifenila. Condições: T = 100ºC, Pdº = 1,36 

mmol L-1 (0,0257 equivalente), sulfato de hidrazina (▼) 0,2847 mol L-1 (5,38 

equivalentes), (►) 0,5693 mol L-1 (10,8 equivalentes) 

 

Na  Tabela 15 é feita uma comparação entre as condições testadas 

neste trabalho e condições reportadas na literatura (não é feito um paralelo 

entre as condições testadas e as respostas obtidas na literatura devido à 
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diferença entre os sistemas estudados, como uso de ultrassom ou solvente 

prótico). Primeiramente, fica claro o efeito negativo do aumento da relação 

sulfato de hidrazina/conteúdo de cloro na kap (Reações 5 e 7) já que 

duplicando o valor dessa relação, o valor de kap é reduzido por um fator de 

7,4. Comparando a Reação 5 com a reação na condição ótima, observa-se 

que, mesmo duplicando a concentração de catalisador, um pequeno 

aumento na concentração de sulfato de hidrazina já diminui o valor da kap. 

Este é mais um detalhe que comprova que a condição ótima, determinada 

na Seção 4.5, é realmente um ótimo, ao redor do domínio experimental 

estudado.  

A partir dos dados obtidos, é possível determinar que a reação de 

hidrodescloração de 2,4-diclorobifenila no sistema Pd/C-N2 H4-Na2CO3, em 

condições de pseudo-primeira ordem (excesso de sulfato de hidrazina) em 

tolueno, ocorre com cinética de primeira ordem no catalisador, ocorre por 

perdas sequenciais de cloro que é governada pela posição relativa desses 

átomos na estrutura da molécula.  

O efeito negativo da hidrazina é discutido em um pouco mais de detalhe 

em uma próxima seção (4.11). 
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Tabela 15. Comparação entre condições avaliadas neste trabalho e em 

outros semelhantes na literatura. 

Condição Pd/Cl Hidrazina/Cl kap (min-1) 

Ótima 0,0105 4,08 0,241 

Reação 5 0,0257 5,38 0,141 

Reação 7 0,0257 10,8 0,019 

(Rodriguez e Lafuente, 2002b)* 0,9400 36,5 Não informado 

(Ukisu, Iimura et al., 1996)* 0,0207 -- Não informado 

* Cálculos nossos a partir das informações fornecidas pelos autores. 

 

 

 

4.10. Acúmulo do congênere 2,2’,6,6’-tetraclorobifenila 

Como descrito na Seção 4.3, as reações de hidrodescloração, utilizando 

o óleo de transformador como fonte de PCBs, não se completaram, isto é, 

não foi obtido 100% de descloração. Isto se deve ao fato de um único 

congênere tetraclorado ter-se acumulado ao longo da reação. Por 

espectrometria de massas, tal congênere foi identificado como sendo o 

2,2’,6,6’-tetraclorobifenila.  

Segundo Krupčík et al, os congêneres 2,2’,5,5’-tetraclorobifenila e 

2,2’,6,6’-tetraclorobifenila são facilmente distinguíveis dos outros congêneres 

tetraclorados, por espectrometria de massas, devido à intensidade relativa 

do íon [M-35]+, sendo que o íon [M-70]+ do 2,2’,6,6’-tetraclorobifenila difere 

levemente daquele gerado pelo 2,2’,5,5’-tetraclorobifenila (Krupcik, Leclercq 
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et al., 1976). No entanto, tais compostos podem ser diferenciados 

inequivocamente devido à diferença entre as intensidades de seus íons [M-

35]+ e [M-37]+.  

Como indicado na Seção 3.3, todas as análises por espectrometria de 

massas foram realizadas com o espectrômetro no modo TIC, que faz a 

análise de todos os íons que chegam ao analisador ao mesmo tempo. No 

entanto, analisar um grande número de íons simultaneamente pode diminuir 

a sensibilidade e a resolução do equipamento (Hagen e Korson, 1999). A fim 

de obter maior sensibilidade, pode se aplicar modos de seleção de íons, 

como o modo SIS (Selected Ion Storage – Armazenamento de Íon 

Selecionado) que permite maior resolução da razão massa-carga (Wells e 

Huston, 1995). 

A aplicação de um método de fragmentação seqüencial de íons tende a 

favorecer a obtenção de um espectro de massas mais limpo, permitindo que 

se determine exatamente quais íons são formados a partir de um íon 

específico. O modo de análise MSn (onde n = 2, 3,..., 7) permite que se 

selecione um íon específico (íon-pai), aplicando o modo SIS, e depois se 

obtenha o espectro de fragmentação desse íon (íons-filhos). Repetindo esse 

procedimento para os íons-filhos, pode se obter todo o espectro do íon-pai 

com grande resolução da razão massa-carga. 

Neste sentido, aplicou-se o modo de análise MSn às amostras em que 

foi detectado acúmulo do congênere tetraclorado, ausente no óleo Ascarel 

antes das reações.  
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A Figura 26 apresenta o cromatograma típico de uma amostra final de 

uma reação imcompleta (tendendo a 100% de descloração), comparando 

com a Figura 1, percebe-se que, praticamente, o único PCB presente no 

cromatograma é o composto a TR = 17,855 minutos. Este pico a 17,855 

minutos é atribuído a um PCB tetraclorado de m/z 290. Seu espectro de 

massas, obtido pelo modo TIC, está apresentado na Figura 29. Os 

fragmentos a m/z 257,3, 220,3 e 150,2 foram selecionados para a análise no 

modo MS2 ou MS/MS. Antes da aplicação do modo de análise MSn foi 

necessário determinar algumas variáveis de análise. Neste sentido, foi 

utilizado o modo AMD (Automatic Method Development – Desenvolvimento 

Automático de Método) e as variáveis determinadas são aquelas constantes 

da Tabela 16. 
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Tabela 16. Variáveis analíticas determinadas a partir do método AMD. 

Variável m/z 257 m/z 220 m/z 150 

Valor de descarga de RF (m/z) 650 650 650 

Amplitude de ejeção (volts) 20 20 20 

Tempo de isolamento de íon (milisegundos) 5 5 5 

Tempo de excitação (milisegundos) 20 20 20 

Faixa de modulação (passos) 2 2 2 

Taxa de modulação (microsegundos/passo) 3.000 3.000 3.000 

Número de frequências 1 1 1 

Nível de armazenamento de excitação (m/z) 113,3 96,9 66 

Tempo de varredura (segundos/varredura) 0,27 0,31 0,25 

Corrente de emissão (microampères) 10 10 10 

Janela de isolamento de íon (m/z) 3 3 3 

Amplitude de dissociação (volts) 0,9 1 1 
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Figura 28. Cromatograma de uma amostra de reação com quase 100% de 

descloração, apresentando o composto acumulado (TR = 17,855 min). 
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Figura 29. Espectro de massas, obtido no modo TIC, do composto 

acumulado. 



Resultados e Discussão  86 

Uma vez determinadas as condições analíticas, cada fragmento foi 

selecionado e fragmentado por impacto com átomos excitados de hélio. Os 

respectivos perfis de fragmentação obtidos são mostrados na Figura 30, 

Figura 31e  Figura 32.  
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Figura 30. Espectro de massas da fragmentação do íon a m/z 257. Faixa de 

análise: m/z 40-265. 
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Figura 31. Espectro de massas da fragmentação do íon a m/z 220. Faixa de 

análise: m/z 80-230. 
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Figura 32. Espectro de massas da fragmentação do íon a m/z 150. Faixa de 

análise: m/z 40-180. 
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O espectro de massas dos congêneres tetraclorados de PCBs é muito 

semelhante para vários homólogos, porém, algumas considerações 

baseadas em observações experimentais podem ser aplicadas para a 

identificação inequívoca de alguns destes homólogos: 

i) O espectro de massas dos homólogos tetraclorados que não 

apresentam cloro na posição orto, apresenta o pico referente ao 

íon a m/z 292 muito mais intenso que o fragmento m/z 220 e o 

fragmento m/z 255 é muito fraco ou inexistente devido à 

eliminação de Cl2, no primeiro passo de fragmentação; 

ii) Já o espectro de massas dos homólogos que apresentam um 

mais cloro na posição orto tem o íon m/z 292 um pouco mais 

intenso que o m/z 220 e o fragmento m/z 255 é praticamente 

inexistente; 

iii) Quando há dois cloros orto, e os outros dois cloros estão em 

carbonos adjacentes, ainda que em um deles esteja em posição 

orto, o pico do fragmento m/z 220 é mais intenso que o pico do 

fragmento m/z 292 e o pico do fragmento a m/z 255 é bem 

intenso; 

iv) O espectro massas do 2,2’,5,5’-tetraclorobifenil é semelhante ao 

dos homólogos da consideração iii, exceto pela intensidade do 

m/z 220, que é menos intenso que o pico do m/z 292; 

v) O espectro de massas do 2,2’,6,6’-tetraclorobifenil é muito 

semelhante ao do 2,2’,5,5’-tetraclorobifenil, exceto pelas 

intensidades relativas dos picos dos fragmentos [M-35]+ (m/z 257) 
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e [M-37]+ (m/z 255). No 2,2’,5,5’-tetraclorobifenil o pico do 

fragmento m/z 255 é mais intenso que o m/z 257, já no 2,2’,6,6’-

tetraclorobifenil ocorre o inverso (Sissons e Welti, 1971); (Krupcik, 

Leclercq et al., 1976). 

Observando a Figura 29 e tendo em mente as considerações de i a iii, 

pode-se concluir que se trata de um homólogo tetraclorado e que deve ser 

ou o 2,2’,5,5’-tetraclorobifenil ou o 2,2’,6,6’-tetraclorobifenil. Já, pela 

consideração v, é razoável afirmar que se trata realmente do 2,2’,6,6’-

tetraclorobifenil. 

Uma forma de confirmar se realmente se trata do composto sugerido, 

utilizando espectrometria de massas, é avaliar a formação dos fragmentos, 

isto é, verificar se a eliminação de átomos de cloro ocorre passo-a-passo ou 

se há perda de mais de um átomo de cloro em cada passo de eliminação. 

Neste sentido, foram selecionados os fragmentos referentes a cada 

eliminação para análise por espectrometria de massas seqüencial (MSn). 

Da Figura 29 e das considerações i-v observamos que não há 

eliminação de Cl2 no primeiro passo de fragmentação. A Figura 30 apresenta 

o espectro de fragementação do fragmento m/z 257, no qual não é 

observada a formação dos fragmentos m/z185 e m/z 150. Em outras 

palavras, a fragmentação do fragmento m/z 257 dá origem exclusivamente 

ao fragmento m/z 220. Já a fragmentação do íon m/z 220 (Figura 31) dá 

origem ao fragmento m/z 185 e também ao m/z 150, mas isso pode ser 

interpretado como a eliminação de cloros presentes no mesmo anel. O 

fragmento m/z 185 não foi utilizado nesta análise devido à sua baixa 
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intensidade. A Figura 32 apresenta o espectro de fragmentação do íon 

totalmente desclorado. Este espectro trás uma informação importante, qual 

seja, o íon m/z 145 de baixa intensidade no espectro de íons totais não 

aparece no espectro de fragmentação do m/z 150. O íon m/z 145 refere-se 

ao íon de massa 290 daltons, duplamente ionizado. Sua baixa intensidade 

no espectro de íons totais, por ser instável, o desabilita como fornecedor de 

informação estrutural relevante. 

O 2,2’,6,6’-tetraclorabifenil, provavelmente, não se adsorve de forma 

apropriada ao catalisador, tanto por causa de seu efeito estérico, quanto 

pelo alto valor de energia requerido para vencer a barreira rotacional, a fim 

de atingir a coplanaridade dos anéis (Mckinney, Gottschalk et al., 1983; 

Dorofeeva, Novikov et al., 2005; Hirokawa, Imasaka et al., 2006).     

 

4.11. Considerações Mecanísticas 

Na Figura 33 é apresentada uma proposta para o mecanismo da 

hidrodescloração catalítica em solvente orgânico, mediada pelo sistema 

Pd/C/N2H4/Na2CO3, de acordo com o proposto por Cellier et. a(Cellier, 

Spindler et al., 2003)l.  
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Figura 33. Possível mecanismo para a hidrodescloração de PCBs catalisada 

por Pd/C na presença de hidrazina. 

Após a formação de um complexo Pd-N2H4, o passo seguinte é a adição 

oxidativa do PCB ao complexo de paládio zero-valente (Viciu, Grasa et al., 

2001) seguido pelo deslocamento do átomo de cloro pela hidrazina, assistida 

pela base (Na2CO3) com a conseqüente formação de um complexo Pd-

hidrazida que se decompõe em diimina N2H2 e hidreto de paládio (Corey, 

Mock et al., 1961) via β-eliminação de hidrogênio. Com a eliminação redutiva 

do areno, o catalisador (Pd°) é regenerado. Dessa forma, a diimina formada 

poderia participar diretamente do processo de hidrodescloração como fonte 

de hidrogênio, gerando N2 como subproduto (Corey, Mock et al., 1961). Esta 

possibilidade foi explorada por Cellier et. al. para explicar o fato, observado 

experimentalmente, de que 0,5 equivalente de hidrazina é suficiente para 

reduzir 1 equivalente de haleto de arila (Cellier, Spindler et al., 2003).  

Em nossos experimentos, observamos que as reações nas quais 

utilizamos concentrações equimolares de hidrazina em relação à quantidade 
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de átomos de cloro foram muito lentas (Cellier et. al. determinaram que o 

tempo necessário para reação completa, nessas condições, fica 

compreendido entre 24 e 55h (Cellier, Spindler et al., 2003)), também 

determinamos que a condição ótima implica em 4 equivalentes de hidrazina 

em relação à quantidade de átomos de cloro no substrato indicando que a 

adsorção da hidrazina ao catalisador seja o passo mais importante do 

mecanismo. No entanto, considerando que a reação segue o modelo 

cinético de Langmuir-Hinshelwood (LH), concentrações elevadas de 

hidrazina em relação à quantidade de átomos de cloro e de catalisador 

devem levar a uma diminuição da velocidade da reação, devido à adsorção 

competitiva da hidrazina em relação ao substrato, fato este que foi 

observado em nossos experimentos. Este efeito, qual seja, a adsorção 

competitiva da hidrazina ao catalisador em relação aos PCBs presentes no 

meio reacional explica o fato de observarmos baixas taxas de 

hidrodescloração nas reações realizadas a altas concentrações de hidrazina. 
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5. Conclusões 

O uso de solventes orgânicos foi estudado como meio para reações de 

hidrodescloração. Dentre os solventes estudados, o tolueno mostrou-se o 

mais efetivo, devido ao fato de poder-se trabalhar em temperaturas mais 

elevadas, em relação aos outros solventes estudados. 

Sulfato de hidrazina mostrou-se um eficiente doador de hidrogênio para 

a hidrodescloração de PCBs, ao passo que hidrazina hidratata, apesar de 

também ser eficiente, foi descartada devido ao surgimento de derivados 

oxigenados de PCBs (dioxina). 

A presença de base foi requerida para a neutralização do cloreto de 

hidrogênio produzido ao longo da reação. No entanto, solução fortemente 

alcalina diminui a eficiência da reação, provavelmente por destruir a 

estrutura do suporte (carvão ativado) e aumentar a solubilização do 

catalisador, passando de Pd0 a Pd2+. 

A condição experimental ótima para a hidrodescloração de PCBs 

presentes em óleo dielétrico foi determinada, sendo que apresentou valores 

de concentração de catalisador e sulfato de hidrazina bem menores que os 

valores comumente encontrados na literatura. Aplicada às misturas 

comerciais de PCBs (Aroclors) e a um congênere específico, esta condição 

mostrou-se efetiva a curtos períodos de reação, mostrando que esta 

condição pode ser extendida a outras amostras contendo PCBs, tanto em 

óleo mineral quanto em soluções orgânicas. Essa condição ótima é inédita 

na literatura. 
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A cinética de hidrodescloração de 2,4-diclorobifenil foi extensivamente 

estudada, fornecendo informações inéditas à literatura, como fatores de 

Arrhenius e constante de velocidade de reação. 

Os resultados experimentais obtidos balizam a continuação do estudo, 

tanto em solventes orgânicos quanto em solventes alternativos. 
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