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1. Resumo 

Incineração  pode ser considerado um método terminal para a disposição de 

resíduos. Apesar de toda vantagem que possa apresentar, a oposição a este tipo 

de tratamento tem sido frequentemente renovada em função de traços de dioxinas 

cloradas, furanos clorados e outros compostos detectados nos efluentes gasosos 

de incineradores de resíduos. 

A eficiência de Incineradores é medida pela remoção e destruição de compostos e 

pela emissão de produtos de combustão incompleta –PCI (ex. Dioxinas, Furanos, 

etc). 

Neste trabalho propomos a utilização do reagente de Fenton como sistema de 

oxidação auxiliar em um incinerador com forno de camara rotativa. O objetivo 

deste trabalho foi aumentar a Eficiência de Destruição e Remoção de compostos e 

diminuir a emissão de PCIs. 

 

A reação de Fenton é dada pela equação [1].  

  

Fe2+ + H2O2 ⇄ Fe3+ + *OH + OH-  [1] 

 

Em condições ácidas o radical  hidroxila apresenta potencial de oxidação Eo = 

2,33 v. 

No processo oxidativo de Fenton normalmente 40 a 60 % do carbono é convertido 

a CO2 , dependendo da quantidade de Fe2+, peróxido e da temperatura da 

solução. 

  

Durante os testes foram efetuados 12 coletas dos efluentes gasosos, 6 com a 

utilização do reagente de Fenton e 6 sem o seu uso. Houve redução em 79 % da 

Taxa de emissão de compostos orgânicos e 97 % na redução da taxa de emissão 

de Dioxinas e Furanos (PCIs). 

12 amostras de efluentes líquidos industriais contendo solventes também foram 

tratadas a temperatura ambiente com reagente de Fenton. Os resultados obtidos 

mostraram redução de 100 % a 47 % na concentração dos solventes. 
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2. Abstracts 

 

Incineration can be considerate a terminal method for residue disposition. Beside 

the advantage that it could show the oposition to this kind of treatment has been 

frequently renovated based on chlorinated dioxines, chlorinated furanes traces and 

others detectable compounds that apear on the waste gases from incinerators. 

The efficience of incinerators is measered by the destruction and remotion of  feed 

in compounds (DRE – Destruction and Remotion Efficiency) and emission of 

products formed by incomplete combustion (ICP), e.g.  Dioxinas, Furanos etc. 

In this work we propose the use of Fenton’s reagent as an auxiliar oxidation 

system in a rotatory kiln incinerator. The aim was increase the efficience of 

destruction and remotion (DRE) and decrease ICP emission. 

 

Fenton’s reaction  can be defined in the equation [1].  

  

Fe2+ + H2O2 ⇄ Fe3+ + *OH + OH-  [1] 

 

On acidic conditions the hydroxyl radical show oxidation potential Eo = 2,33 v. 

On the Fenton’s oxidative process normaly 40 to 60 % of the carbon is converted 

to CO2 , depending on Fe2+  and peroxide concentration and solution’s 

temperature. 

  

During the experimental step 12 samples from waste gases were taken, 6 of them 

using Fenton’s treatment and other 6 without auxiliary oxidation. There were a 

reduction of 79 % on the emission of organic compounds and a reduction of 97 % 

on the emission of  Polychlorinated  Dioxines e Furanes (ICPs). 

12 samples of industrial waste water were also treated with Fenton’s reagent at 

room temperature. The results showed solvent concentration reduction from 100 % 

to 47 %. 
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3. Introdução Teórica 

 

O gerenciamento de resíduos perigosos é um tema que começou a ser 

amplamente discutido nos anos 80 devido a um grande número de incidentes 

envolvendo estes tipos de resíduos. Nestes últimos 20 anos uma série de leis e 

regulamentações foram efetivadas na tentativa de controle de tais incidentes. 

Além dos resíduos considerados perigosos, outro ponto gerador de muita 

discussão é o resíduo sólido gerado pelos grandes centros urbanos. Neste 

aspecto também muita coisa tem sido feita como: reciclagem de resíduos, coleta 

seletiva, compostagem etc. 

 

Em ambos os casos várias leis e estatutos têm mudado substancialmente a forma 

de gerenciamento dos resíduos. A maneira mais tradicional e de baixo custo para 

o afastamento destes resíduos seria a disposição direta em aterros. Programas de 

diminuição de geração de resíduos, reciclagem, tratamentos biológicos e físico 

químicos, estabilização química, solidificação e incineração tem sido utilizados. 

 

A incineração que pode ser considerada um método terminal, sendo indicada 

quando todos os demais métodos já foram estudados, atualmente é capaz de 

atingir alta taxa de destruição e remoção dos resíduos e além disso existem 

diversos equipamentos que podem ser utilizados para o tratamento dos seus 

efluentes (líquidos, sólidos e gasosos). 
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Atualmente já existe acumulada uma grande experiência em diversos  sistemas de 

incineração incluindo ou não a recuperação da energia através da geração de 

vapor e até mesmo eletricidade. Mas apesar de toda vantagem que a incineração 

pode apresentar em relação aos demais métodos de  disposição de resíduos, 

perigosos ou não, e de ir ao encontro da necessidade existente de aumento da 

capacidade de tratamento destes resíduos, a oposição a este tipo de tratamento 

tem sido frequentemente renovada pondo em dúvida a capacidade tecnológica 

hoje empregada nestes sistemas. 

Traços de dioxinas e  furanos clorados e outros compostos têm sido questionados 

e sua emissão tem sido comprovada em incineradores municipais e incineradores 

industriais para resíduos considerados perigosos. 

 

As metodologias atualmente utilizadas para a avaliação de incineradores se 

baseiam na medição de parâmetros presumivelmente existentes nos efluentes 

gasosos de uma unidade. 

 

Podemos determinar a contaminação dos efluentes gasosos com ácidos 

inorgânicos, como ácido clorídrico e ácido fluorídrico, óxidos de enxofre e 

nitrogênio assim como a emissão de material partículado. 

 

Para a determinação de produtos orgânicos frequentemente utilizamos o conceito 

de Remoção e Destruição (CDR – Coeficiente de Remoção e Destruição). Este 

coeficiente é estimado através da concentração de entrada de determinado 
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produto no incinerador e a concentração de saída deste mesmo produto nos 

efluentes gasosos.  

Considera-se ainda muito importante a detecção dos PCI (produtos de combustão 

incompleta) que podem ser igualmente ou até mais perigosos que os produtos 

iniciais. Exemplos são as dioxinas, furanos e hidrocarbonetos policílicos 

aromáticos. 

 

Neste trabalho, propomos a utilização de oxidação química como um agente 

auxiliar para a purificação dos efluentes gasosos de uma unidade de incineração 

de resíduos. Utilizaremos aqui um tratamento oxidativo posterior baseado no 

reagente de Fenton como sendo um purificador final não somente nos efluentes 

gasosos como também nos efluentes líquidos. Procuraremos a redução do 

Principal Constituinte Orgânico Perigoso (PCOP) e produtos de combustão 

incompleta (PCI). 
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3.1. Incineração 

 

A purificação através de fogo é um conceito do início de nossa civilização e sua 

aplicação está descrita nos capítulos iniciais da história. 

 

A palavra em hebreu que significa inferno é Gehenna, que deriva da frase ge-bem 

Hinnom ou o vale do filho de Hinnon, uma area fora de Jerusalém  que era 

destinada a sacrifícios através do fogo. Na Idade Média a primeira inovação em 

termos de incineração foi o vagão de fogo, o primeiro incinerador móvel. Tratava-

se de um vagão retangular de madeira protegido internamente por uma camada 

de argila. O vagão puxado por cavalos passava pelas cidades oferecendo o 

serviço de incineração. Incineração como é conhecida hoje começou há cerca de 

100 anos atrás quando o primeiro “destruídor” de lixo municipal foi instalado em 

Nottingham na Inglaterra. Até 1950 o incinerador e sua fumaça eram considerados 

um mal necessário e sua operação era feita da maneira menos dispendiosa 

possível. A partir do momento em que a concientização sobre poluição ambiental 

começou a tomar forma o conceito de incineradores evoluiu rapidamente. Dentre a 

melhorias podemos citar: alimentação contínua, melhorias no controle da 

combustão, uso de múltiplas câmaras de combustão, recuperação da energia e a 

introdução de sistemas de controle de poluição. A incineração como meio de 

disposição de resíduos químicos industriais tem somente cerca de 30 anos e 

derivou incialmente de incineradores municipais mas devido ao seu baixo 

rendimento os mesmos foram sendo substituídos por outras tecnologias como a 

do forno rotativo. Os primeiros fornos rotativos foram instalados na Alemanha 
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migrando então para os Estados Unidos e o primeiro incinerador de forno rotativo 

da América Latina foi construído no Brasil em 1987. 

 

Incineração é um processo que utiliza a decomposição térmica via oxidação a 

altas temperaturas (normalmente 900°C ou mais) para  destruir a parte orgânica de 

um resíduo e consequentemente diminuir o seu volume. Os compostos orgânicos 

são oxidados para formar dióxido de carbono, água, dióxido de enxofre, óxido 

nítrico, cinzas e produtos de combustão incompleta. O processo de incineração 

não destroi metais, sendo estes então concentrados nas cinzas ou ficando no 

tratamento dos gases emanados do incinerador. Virtualmente qualquer material 

orgânico pode ser incinerado, por exemplo: água contendo traços de material 

orgânico perigoso. Outro exemplo é a incineração de solo contaminado, muito 

frequente atualmente. 

Industrialmente somente uma pequena fração dos resíduos perigosos é 

incinerada, mas muitos acreditam que em função de regulamentações que 

restringem o aterro de resíduos e a responsabilidade a longo prazo do gerador do 

resíduo irão fazer que a incineração como meio de disposição final cresça 

constantemente. 

 

Diferentes tecnologias têm sido desenvolvidas em unidades térmicas de 

destruição de resíduos (incineradores) para que se adaptem a diferentes tipos e 

formas físicas de resíduos. 
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Os quatro modelos mais utilizados de incineradores são (em ordem de uso): 

 

Injeção líquida, 

Forno rotativo, 

Câmara fixa, 

Leito fluidizado. 

 

O processo de seleção da melhor tecnologia é bastante complicado e muito 

baseado na experiência hoje acumulada mundialmente. A tabela 1 dá uma 

indicação sobre os principais usos destes tipos de incineradores. 

 

Um processo de incineração pode ser dividido em quatro subsistemas: 

 

1 – Preparação e alimentação do resíduo, 

2 – Câmara(s) de combustão, 

3 – Controle da poluição do ar, 

4 – Tratamento das cinzas 

 

A figura 1 mostra em um fluxograma os subsistemas acima no processo total. 

 

 

 

 

 



 15

Tabela 1 - Aplicação dos principais tipos de incineradores de resíduos em diversas formas físicas 

 

 

Tipos de Incineradores  

Tipo de Resíduo  Injeção líquida  Forno Rotativo  Camara 

Fixa 

Leito Fluidizado  

Sólidos 

• Granular 

• Irregular 

• Baixo ponto de fusão 

• Compostos 

orgânicos contendo 

cinzas 

• Material não 

preparado 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Gases 

• Vapores Orgânicos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Líquidos 

• Orgânicos 

• Aquosos 

 

X 

X 

 

X 

X 

  

X 

X 
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Figura 1 – Diagrama de bloco do processo de incineração.  
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3.1.1. Preparação e alimentação do resíduo 

 

A forma física do resíduo determina o tipo de alimentação adequada ao 

incinerador. Líquidos normalmente são misturados de acordo com sua 

composição e poder calorífico e injetados no incinerador através de bicos de 

injeção simples ou atomizadores. Caso existam materiais em suspensão o resíduo 

pode ser filtrado para evitar o entupimento do sistema.  

Material pastoso normalmente é bombeado diretamente para dentro do forno do 

incinerador, podendo ser adicionado também de maneira fracionada através de 

embalagens apropriadas. 

Resíduos sólidos são adicionados através de esteiras rolantes, esteiras 

vibratórias, por gravidade, através de sistemas de rosca sem fim e também de 

maneira fracionada através de embalagens apropriadas.  

Em todos os casos a mistura de resíduos anterior à incineração é uma ferramenta 

extremamente importante para garantir um bom controle da combustão e limitar o 

potencial de emissão de poluentes. 

 

3.1.2. Câmara de Combustão 

 

A forma física do material a ser incinerado e de suas cinzas determinam o tipo de 

câmara de combustão a ser utilizado. A tabela 1 mostra um resumo dos principais 

tipos de câmara de combustão. 
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• Incineradores de injeção líquida são normalmente utilizados somente para 

material líquido e são muito simples.  Sua construção é feita através de uma 

carcaça metálica revestida internamente com material refratário equipado com 

um ou mais queimadores. Os resíduos líquidos são introduzidos através dos 

próprios queimadores ou através de injetores específicos. A injeção pode ser 

tangencial, radial ou axial em relação à chama dependendo do espaço 

disponível para queima e do tipo de resíduo a ser queimado. Esses 

incineradores podem ser construídos de maneira vertical ou horizontal. 

Incineradores verticais são mais utilizados para resíduos que contém maior 

teor de sais inorgânicos. Devido ao tipo de introdução do resíduo, material 

sólido não pode ser incinerado neste tipo de equipamento. O perfil de 

temperatura deste forno vai de 800 a 1400 °C, depen do da resíduo a ser 

incinerado e da posição da chama no interior da câmara de combustão.  O 

Tempo de residência dos gases na câmara de combustão fica entre 0,3 e 2,0 

segundos e normalmente é operado com um excesso de ar que varia entre 120 

e 250 % em relação ao estequiométrico para a queima. A figura 2 apresenta 

um esquema de incinerador de Injeção Líquida. 

 

• Incineradores de Forno Rotativo são considerados os mais versáteis podendo 

trabalhar com resíduos sólidos, pastosos e líquidos. Trata-se de um cilindro de 

material refratário levemente inclinado que gira no próprio eixo. Esta rotação é 

responsável pelo transporte do resíduo e pela determinação do tempo de 

queima, sendo normalmente regulada para a faixa de 1 a 5 rpm. A função 

primária do forno é converter sólidos e líquidos em gases através de uma série 
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de processos como volatilização, destilação destrutiva e reações de combustão 

parcial. Um pós-queimador é necessário para a combustão dos gases sendo 

ligado diretamente à saída do forno rotativo. Este pós queimador garante a 

completa destruição dos materiais. A figura 3 representa um esquema de um 

forno rotativo. A câmara rotativa trabalha com uma temperatura entre 800 e 

1000 °C e a câmara de pós combustão com uma tempera tura entre 1000 e 

1200 °C. Normalmente é operado com um excesso de ar  que varia entre 50 e 

250 % em relação a quantidade estequiométrica necessária para a queima, 

dependendo do material a ser incinerado e do porte do incinerador. 

 

• Incineradores de câmara fixa, também chamados de pirolíticos, são a terceira  

tecnologia atualmente em uso para a destruição de resíduos. Eles apresentam 

um processo de combustão de 2 estágios. O resíduo é empurrado para dentro 

da primeira câmara onde ocorre uma combustão incompleta e volatilização dos 

compostos orgânicos presentes.  Os gases são forçados à segunda câmara 

onde ocorre um processo de pós combustão. Sua maior limitação está ligada à 

alimentação da câmara primária. O sistema de pistões utilizado para empurrar 

o resíduo através da câmara de combustão primária define o tempo de 

retenção do material nesta câmara. Este sistema é o principal limitador deste 

tipo de incinerador porque apresenta vazamento no caso de incineração de 

resíduos líquidos e constantes problemas na queima de resíduos sólidos 

dependendo do tamanho das partículas do resíduo. As temperatura de trabalho 

são semelhante as do incinerador de câmara rotativa. A câmara primária com 

uma temperatura entre 800 e 1000 °C e a câmara de p ós combustão com uma 
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temperatura entre 1000 e 1200 °C. O tempo de residê ncia dos gases é de  

0,25 a 2,5 segundos e a operação é feita com um excesso de ar que varia 

entre 50 e 200 %. A figura 4 apresenta um esquema de incinerador de câmara 

fixa. 

 

• Os incineradores de leito fluidizado consistem em um vaso de metal revestido 

internamente de um material refratário contendo no fundo um material 

granulado inerte (areia, alumina). Resíduos sólidos, líquidos e pastosos podem 

ser injetados diretamente no leito ou em sua superfície. Combustível é 

adicionado para manter a temperatura na faixa de 600 a 1100 °C. 

Normalmente a temperatura de trabalho deste tipo de forno é mais baixa 

porque o leito fluidizado facilita a  transmissão de calor para o produto a ser 

destruído. O tempo de residência dos gases fica entre 1 a 5 segundos dentro 

da câmara de combustão e o incinerador é operado entre com um excesso de 

ar que varia entre 100 % e 150 %. A figura 5 apresenta esquematicamente um 

incinerador de leito fluidizado. 

 

Outros exemplos de incineradores podem ser citados, como as Unidades 

Térmicas de Infravermelho que utilizam unidades de Carbeto de Silício para gerar 

radiação térmica e equipamentos chamados de Dissociadores Moleculares que 

trabalham com altas temperaturas e injeção de oxigênio a uma pressão de 8 a 10 

atmosferas.   
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1- Introdução do resíduo líquido 
2- Introdução do vapor 
3- Introdução do ar 
4- Descarga para o resfriador ou recuperação de calor 
5- Introdução do ar primário da combustão 
6 - Introdução de vapor atomizado ou ar 
7- Introdução do resíduo líquido 
8- Combustível auxiliar 
9- Spray 
10- Chama 
11- Parede refratária 
12- Corte transversal do forno  
 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de incinerador de injeção líquida 
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1- Introdução do ar de combustão 
2- Introdução do resíduo líquido 
3- Introdução do combustível auxiliar 
4- Introdução do resíduo sólido 
5- Rotor 
6- Inclinação 
7- Resíduo 
8- Cinzas grossas 
9- Introdução do combustível auxiliar 
10-  Cinzas finas 
11-  Refratário 
12-  Descarga para o resfriador ou recuperação de calor 
13-  Introdução de ar 
14-  Introdução do combustível auxiliar 
15-  Introdução do resíduo líquido 
16-  Selo 
17-  Refratário  
 
 
 
Figura 3 – Esquema de incinerador de forno rotativo. 
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1- Combustível auxiliar 

2- Alimentação 

3- Ar combustão 

4- Ar combustão 

5- Embolo de transferência 

6- Embolo de descarga de cinzas 

7- Descarga das cinzas 

8- Refratário 

9- Câmara primária 

10-  Ar 

11-  Combustível auxiliar ou resíduo líquido 

12-  Vapor 

13-  Descarga para o resfriador ou recuperação de calor 

14-  Câmara secundária  

 

 

Figura 4 – Esquema de incinerador de câmara fixa. 
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1 –  Queimador de pré aquecimento 

2 – Alimentador do lodo líquido 

3 – Ar de combustão fluidizante 

4 – Remoção das cinzas / leito 

5 – Distribuição de ar 

6 – Combustível auxiliar  

7 – Alimentação de sólidos 

8 – Descarga para o ciclone 

9 – Areia ou alumina fluidizada. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Esquema de incinerador de leito fluidizado. 
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3.1.3.  Controle de Poluição do Ar 

 

Dependendo da composição do resíduo incinerado os gases de combustão podem 

conter, ácido clorídrico, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, ácido fluorídrico, 

material particulado (carbono, material refratário), material não incinerado e 

produtos de combustão incompleta. Em função disto, equipamentos de controle de 

poluição do ar têm que ser utilizados para garantir a eficiência das unidades de 

incineração quanto à contaminação dos efluentes gasosos finais. A tabela 2 

apresenta uma relação dos equipamentos mais utilizados e sua principal função. 

Normalmente são utilizados em série e o conjunto pode variar dependendo do tipo 

de incinerador onde serão instalados e do tipo de resíduo a ser incinerado. 

 

Tabela 2 - Principais equipamentos de controle de poluição em incineradores. 

Tipo de equipamento Principal Função 

“Quencher” Refrigeração dos gases 

Ciclone Remoção de material particulado 

Lavador Venturi Remoção de material particulado 

Precipitador eletrostático Remoção de material particulado 

Coluna de absorção Remoção de gases ácidos 

Eliminador de Gotículas (“Demister”) Eliminação da pluma de vapor visível 
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3.1.4. Tratamento das Cinzas  

 

Os constituíntes inorgânicos dos resíduos não são destruídos pela incineração e 

ficam nas cinzas retiradas após as câmaras de combustão, nos ciclones e como 

contaminantes na fase aquosa proveniente dos lavadores. Estes sólidos são 

considerados como resíduos sólidos e devem ser classificados de acordo com a 

NBR 10.004 (30) quanto à sua periculosidade. Dependendo de sua classificação 

uma correta disposição deve ser acordada com o orgão ambiental (disposição em 

aterro industrial, disposição em aterro sanitário, solidificação etc). 
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3.2. Produtos de Combustão Incompleta 

 

A legislação atual quanto a padrões de incineração leva em conta somente a 

destruição e remoção do principal constituinte orgânico perigoso; contudo, mesmo 

para o melhor incinerador, produtos de combustão incompleta ou produtos 

secundários podem ser gerados e emitidos. Estes sub- produtos podem ser 

considerados uma grande preocupação quanto ao seu possível impacto na saúde 

humana e no meio ambiente. Vários estudos já foram realizados mas é 

extremamente difícil efetuar um levantamento completo dos sub- produtos de um 

processo de incineração industrial. 

O resíduo a ser incinerado, como o próprio nome diz, não tem uma composição 

química definida e na maioria das vezes se apresenta na forma de mistura de 

vários resíduos. Esta mistura inclusive se faz necessária em função da 

necessidade da operacionalização econômica do processo de incineração ao 

mesmo tempo em que se atende às licenças ambientais de funcionamento. 

As misturas aliadas aos parâmetros operacionais de queima levam a diversos  

tipos de sub produtos durante a incineração. Estudos de comparação entre as 

emissões totais de hidrocarbonetos semi-voláteis (Ponto de Ebulição maior ou 

igual a 100°C) contra as emissões identificadas com provaram que uma parte 

relativamente pequena das emissões tem sido identificada. Além disso como já foi 

dito de que adianta a completa identificação quando o material queimado varia e 

por consequência também os sub produtos. Os produtos denominados de 

combustão incompleta (PCI) resultam principalmente dos seguintes processos: 
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1. Componentes resultantes de destruição incompleta dos Principais 

Constituintes Orgânicos Perigosos (PCOPs), 

 

2. Novos compostos “criados” na zona de combustão e pós-combustão. 

Produtos de destruição parcial seguidos de reações radicalares, 

 

3. Compostos originalmente presentes no resíduo mas não identificados como 

PCOPs, 

 

4. Compostos originários de outras fontes que entram no processo de 

incineração (Ex. Trihalometanos presentes na água utilizada nos lavadores). 

 

Sem dúvida a maior atenção dos estudos já publicados recai sobre uma classe de 

sub-produtos denominados Dioxinas e Furanos. O termo se refere a uma família 

de 75 compostos químicos conhecidos como dibenzo-p-dioxinas policloradas e 

135 compostos conhecidos como dibenzo furanos policlorados. 

Estes produtos não são sintetizados para nenhum propósito, sendo sub-produtos 

especialmente na produção de defensivos agrícolas clorados ou resultado na 

combustão incompleta de certos produtos orgânicos clorados. 

 

A figura 6 apresenta um esquema de formação de sub-produtos em processos de 

incineração. Trata-se de um exemplo que pode ser bastante alterado dependendo 

dos resíduos e condições de queima. 
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Dibenzo-p-dioxinas policloradas - PCDD / dibenzofuranos policlorados - PCDF  

 

Figura 6 - Esquema de formação de sub-produtos em processos de incineração. 
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3.3. Metodologia de Controle de Efluentes Gasosos 

 

A amostragem em chaminés é um procedimento experimental que se utiliza para 

avaliar as características de efluentes gasosos industriais, incluindo os 

incineradores, e determinar qualitativamente e quantitativamente os poluentes 

gerados durante o processo de incineração. 

 

O princípio básico dos métodos de controle de efluentes gasosos em 

incineradores consiste em extrair uma amostra, de volume conhecido, do efluente 

gasoso e, após análises laboratoriais, calcular a quantidade total do poluente 

analisado. 

 

Deve-se coletar uma amostra representativa do que é emitido pela chaminé para 

que se possa correlacionar a quantidade do poluente medido com o total emitido 

pela fonte geradora, evitando desvios nos resultados. Os principais objetivos do 

controle de efluemtes gasosos são: 

 

• Fiscalização, 

• Determinação de parâmetros de projeto, 

• Determinação da eficácia de medidas de controle adotadas (caso deste 

trabalho), 

• Determinação de fatores de emissão, 

• Avaliação de aspectos econômicos. 
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Os resultados obtidos em uma amostragem são as características do efluente 

gasoso (pressão, temperatura, velocidade, vazão, teor de umidade), a 

concentração e a taxa de emissão do poluente estudado. 

Como os valores determinados para essas variáveis estão vinculados às 

condições de processo (queima) e de seu sistema de controle, é fundamental que 

seja feito um planejamento adequado do processo de queima e coleta para que se 

possa atingir sem dúvidas os resultados a que a coleta se propôs. 

Os pontos abaixo devem ser considerados em qualquer plano de queima: 

 

• Conhecimento do processo, 

• Estudo das emissões, 

• Reconhecimento prévio do processo (local), 

• Objetivo da amostragem, 

• Calibração do equipamento, 

 

Os métodos de coleta são baseados em um equipamento que consiste 

basicamente numa bomba de vácuo, filtros e frascos lavadores. A figura 7 

apresenta um esquema de aparelho de amostragem. 

A amostragem dos gases é feita de maneira isocinética, ou seja, a velocidade de 

coleta varia de acordo com a velocidade dos gases através da chaminé. 

Estes métodos se aplicam à análise de compostos inorgânicos como ácido 

clorídrico, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre (SO2 e SO3), ácido fluorídrico, 

material particulado (normalmente óxidos metálicos e carbono). 
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Todos os métodos são normalizados nos EUA pelo EPA (Environmental Protection 

Agency) através do volume dois de um manual designado como SW-846 e no 

Estado de São Paulo pela CETESB. 

 

A tabela 3 apresenta os principais métodos de coleta e análise publicados pela 

CETESB e EPA com relação a efluentes gasosos de incineradores. 

 

Tabela 3 - Métodos de Coleta de Efluentes Gasosos publicados pela CETESB e EPA. 

Método  Parâmetro avaliado  

CETESB L9.228 Dióxido de Enxofre, Trióxido de Enxofre e Névoas 

de Ácido Sulfúrico 

CETESB L9.231 Cloro Livre e Ácido Clorídrico 

CETESB L9.213 Fluoretos 

CETESB L9.217 Material Particulado 

CETESB L9.229 Óxidos de Nitrogênio 

EPA 0010, CETESB L9.232 Compostos Orgânicos Semi-Voláteis 

EPA 23A Dioxinas e Furanos 
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1- Sensor de temperatura 
2- Sonda de coleta 
3- Tubo Pitot 
4- Parede da chaminé 
5- Manômetro 
6- Bomba de circulação de água gelada 
7- Sensores de temperatura 
8- Placa de orifício 
9- Medidor de gás 
10-  Bomba de vácuo 
11-  Válvula 
12-  Válvula 
13-  Frascos lavadores 
14-  Banho de gelo 
15-  Frasco com sílica gel 
16-  Mangueira de conexão 
17-  Sensor de temperatura 
18-  Válvula 
19-  Porta resina XAD-2 
20-  Tubo para adição de padrão 
21-  Porta filtro 
22-  Ciclone 
23-  Coletor de cinzas 
24-  Caixa aquecida 
 

Figura 7 – Esquema de um equipamento de coleta isocinético para amostragem 

de efluentes gasosos de incineradores. 
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Para compostos orgânicos utilizam-se basicamente 2 diferentes métodos: 

 

• Conjunto de coleta para compostos de baixo ponto de ebulição (entre 30 e 

100 °C) baseado em adsorção dos compostos em resina  Tenax e Carvão Ativo 

e posterior dessorção térmica com determinação dos compostos por 

Cromatografia a Gás. 

 

• Conjunto para coleta de compostos considerados semi-voláteis (ponto de 

ebulição acima de 100°C). Os compostos coletados sã o adsorvidos em uma 

resina Estireno-Divinilbenzeno denominada Amberlite XAD-2. Posteriormente o 

material adsorvido na resina é extraído através do uso de um extrator de 

Soxleht e a determinação feita cromatograficamente. A figura 8 descreve a 

vidraria utilizada como suporte para a resina XAD-2 durante a coleta. 

 

Basicamente  o mesmo método utilizado para a determinação de semivoláteis é 

utilizado para a determinação de dioxinas e furanos. Os métodos utilizados para a 

amostragem e coleta do PCOP (1,4 – diclorobenzeno), Dioxinas e Furanos estão 

descritos nos anexos deste trabalho. 
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Figura 8. Suporte para a Resina XAD-2 
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3.3.1 Resina XAD –2 

 

A resina Amberlit XAD –2 utilizada tanto para a coleta do PCOP quanto das 

Dioxinas e Furanos apresenta as características abaixo: 

 

Nome comercial:  Amberlit XAD-2 

Fabricante:  Rohm and Haas. 

Característica Química: Resina Estireno – Divinilbenzeno 

CAS      9060-05-3  NRTECS 

Densidade: 1,02 g/ml 

Diametro do poro: 90 (Å) 

Área Superficial: 300(m2/g) 

 Volume do poro: 0.65(mL/g) 

Tamanho da Partícula: 20-60 mesh 
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3.4.  Dioxinas e Furanos 

 

Dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD) e dibenzofuranos policlorados (PCDF) 

são produtos globalmente importantes devido à alta toxicidade de alguns 

compostos desta família e à sua presença no meio ambiente. Estes compostos 

são produzidos durante a incineração de resíduos domésticos e industriais e 

também são gerados como sub produtos em alguns processos industriais 

incluindo a produção de papel e clorofenois. Podem ser encontrados também em 

emissões veiculares.  Neste trabalho serão considerados como PCI (Produtos de 

Combustão Incompleta) 

 

Figura 9 – Estrutura da dibenzo-p-dioxina 

 

 

Figura 10 – Estrutura do dibenzofurano 
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Devido ao seu isomerismo de posição existem ao todo 210 espécies de PCDD e 

PCDF com clorações que podem variar de 1 a 8 átomos de cloro. 

Cada um destes compostos apresenta diferentes níveis de toxicidade estimada,  

dependendo do grau de cloração e da posição dos átomos de cloro nos anéis. 

Esta toxicidade estimada pode variar dependendo do método de estudo utilizado. 

Um fator de equivalência de uso geral é o fator tóxico equivalente (FTE). O FTE é 

definido como 1 para a espécie mais tóxica, 2, 3, 7 ,8 – tetraclorodibenzo-p-dioxina 

(TCDD), cujo LD50 em ratos é de 0,02 mg/kg. Todos os outros isômeros 

apresentam menor FTE.  

 

Monocloro, dicloro e tricloro dibenzofuranos e dibenzo-p-dioxinas apresentam 

FTEs < 0,001. O tetracloro, exceto o 2, 3, 7, 8 – tetraclodibenzofurano e dibenzo-

p-dioxina também são considerados pouco tóxicos (FTEs < 0,001). Todos os 

outros isomeros de maior cloração (pentacloro, hexacloro, heptacloro e octacloro) 

que tem átomos de cloro nas posições 2, 3, 7, 8, possuem FTE maior que 0,001. 

As estruturas do 2, 3, 7, 8 – tetracloro dibenzo-p-dioxina (TCDD - CAS 1746-01-6) 

e  2, 3, 7, 8 – tetracloro dibenzofurano (TCDF – CAS 51207-31-9) são mostradas 

nas figuras 10 e 11. 

 

 
Figura 11 – Estrutura do 2, 3, 7, 8 – tetracloro dibenzo-p-dioxina  
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Figura 12 – Estrutura do 2, 3, 7, 8 – tetracloro dibenzofurano    

 

 

Os FTEs para a Alemanha BGA/UBA, USEPA e Comunidade Européia / NATO 

estão listados na tabela 7 . Os FTEs relativos a USEPA e EC  são utilizados neste 

trabalho para a obtenção do teor equivalente total de dioxinas e furanos.  

FTE – fator de toxicidade equivalente 

USEPA – United States Environment Protection Agency 

EC – European Comunity 

NATO – North Atlantic Traty Organization 

BGA –  Bundesverband des Deutschen Gross- Unssenhandels E.V.  
 
UBA - Umweltbundesamt 
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Tabela 4 - Fatores de Toxicidade Equivalentes (FTE) de PCDF e PCDD. 

Nome FTE 

BGA/ 

UBA 

FTE  

USEPA 

FTE 

EC 

2,3,7,8 Tetraclorodibenzodioxina 1,0 1,0 1,0 

1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodioxina 0,1 0,5 0,5 

1,2,3,4,7,8 Hexaclorodibenzodioxina 0,1 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzodioxina 0,1 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzodioxina 0,1 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzodioxina 0,01 0,01 0,01 

Octaclorodibenzodioxina 0,001 0,001 0,001 

2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano 0,1 0,1 0,1 

2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofurano 0,1 0,5 0,5 

1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzofurano 0,1 0,05 0,05 

1,2,3,4,7,8 Hexaclorodibenzofurano 0,1 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzofurano 0,1 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzofurano 0,1 0,1 0,1 

2,3,4,6,7,8 Hexaclorodibenzofurano 0,1 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzofurano 0,01 0,01 0,01 

1,2,3,4,7,8,9 Heptaclorodibenzofurano 0,01 0,01 0,01 

Octaclorodibenzofurano 0,001 0,001 0,001 
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3.5. Reagente de Fenton 

 

A destruição oxidativa de substâncias químicas tem sido bastante utilizada para a 

remediação de resíduos perigosos e águas subterrâneas contaminadas. Vários 

processos oxidativos podem ser utilizados: biológicos, químicos e físicos 

(térmicos). Independente do processo de operação o processo intrínseco de uma 

destruição de produtos orgânicos é exatamente o mesmo, ou seja, o processo de 

dissipação de energia. Tradicionalmente tem sido dado mais atenção aos 

processos biológicos em relação aos químicos e físicos, provavelmente em função 

do seu menor custo e versatilidade para a destruição de uma grande gama de 

compostos. Vários processos têm sido desenvolvidos para a oxidação de 

orgânicos. Neste trabalho estaremos utilizando o processo de oxidação baseado 

no reagente de Fenton. 

 

A destruição oxidativa de substâncias químicas é apontada como uma solução 

para a destruição de certas substâncias. Esses processos também chamados de 

“Processos de Destruição Oxidativa Avançados” geralmente usam a combinação 

de agentes oxidantes (Ex. H2O2, O3), irradiação (Ex. UV, ultrasom) e catalizadores 

(Ex. Fe2+, fotocatálise) como um meio para gerar radicais hidroxila. O radical 

hidroxila é um dos mais fortes oxidantes inorgânicos sendo bastante estável até 

pH 10. 

 

A tabela 5 apresenta os potenciais de oxi-redução de diversos agentes oxidantes. 
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Tabela 5 - Potenciais de Oxi-redução de várias reações. 

Reação Redox  Eo , volt, 25 °C  

F2 + 2e ⇄ 2 F- 2,87 

* OH + H+ + e ⇄ H2O 2,33 

O3 + 2H+ + 2e ⇄ O2 + H2O 2,07 

MnO4
- + 4H+ + 3e ⇄ MnO2 + 2H2O 1,68 

HClO2 + 3H+ + 4e ⇄ Cl- + H2O 1,57 

MnO4
- + 8H+ + 5e ⇄ Mn2+ + 4H2O 1,49 

HOCl + H+ 2e ⇄ Cl- + H2O 1,49 

Cl2 + 2e ⇄ 2Cl- 1,36 

HBrO + H+ + 2e ⇄ Br- + H2O 1,33 

O3 + H2O + 2e ⇄ O2 + 2 OH- 1,24 

ClO2(g) + e ⇄ ClO2- 1,15 

Br2 + 2e ⇄ 2Br- 1,07 

HIO + H+ + 2e ⇄ I- + H2O 0,99 

ClO2(aq) + e ⇄ ClO2
- 0,95 

ClO- + 2H2O + 2e ⇄ Cl- + 2 OH- 0,90 

H2O2 + 2H+ + 2e ⇄ 2H2O 0,87 

ClO2
- + 2 H2O + 4e ⇄ Cl- + 4 H2O 0,78 

BrO- + H2O + 2e ⇄ Br- + 4OH- 0,70 

I2 + 2e ⇄ 2I- 0,54 

I3 + 3e ⇄ 3I- 0,53 

IO- + H2O + 2e ⇄ I- + 2OH- 0,49 
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Há mais de cem anos , H. J. H. Fenton (2) descobriu que moléculas orgânicas, 

inicialmente ácido tartárico, podem ser facilmente oxidadas com o uso de peróxido 

de hidrogênio e íon ferroso solúvel como catalizador sem a necessidade de alta 

pressão, alta temperatura e nenhum equipamento mais elaborado. O uso do 

reagente de Fenton apresenta dois grandes atrativos:  

 

1. Ferro é o segundo metal e o quarto elemento mais abundante da crosta 

terrestre sendo encontrado na forma de íons Ferrosos [Fe (II)] ou  Férricos [Fe 

(III)]. Está presente na atmosfera e é encontrado em aerossois, gotas de 

chuva, águas subterrâneas, lagos etc. Assim o seu uso em processos 

oxidativos não acarreta problemas no meio ambiente. 

 

2. Peróxido de hidrogênio é fácil de ser manuseado e é considerado não 

agressivo ao meio ambiente. 

 

 

A reação de Fenton é dada pela equação [1]. De acordo com a literatura (4) o 

radical hidroxila gerado na reação foi identificado por espectroscopia de 

ressonância Eletron Spin. 

 

 Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + *OH + OH-  [1] 
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Os produtos da reação são íon férrico, o radical hidroxila e o íon hidróxido. Trata-

se de uma reação de primeira ordem com uma constante  de velocidade k1 = 76 

(M-1 s-1) (4, 5). 

 

Em condições ácidas o radical hidroxila apresenta o maior potencial de oxidação 

(Eo = 2,33 v). Em condição básica (ex. pH 11) o radical hidroxila e H2O2 reagem 

formando um óxido e um íon peróxido (ref. 6). A reação do radical hidroxila com 

compostos orgânicos pode ocorrer através de 3 mecanismos: 

 

1. Adição do radical hidroxila 

2. Abstração de hidrogênio 

3. Transferência de elétrons 

 

Na ausência de substrato orgânico o radical hidroxila irá oxidar um segundo íon 

ferroso, de acordo com a equação [2]. 

 

 Fe2+ + *OH → Fe3+ + OH-  [2] 

 

A constante desta reação é k2 = 3.108 (M-1 s-1) (4,5). A estequiometria esperada da 

reação é mostrada na equação [3]. 

 

 2Fe2+ + H2O2 + 2H+ → 2Fe3+ + 2H2O  [3] 
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A reação [3] indica que a reação de Fenton é fortemente dependente do pH. 

Somente em meio ácido o radical hidroxila é a espécie oxidante predominante. 

 

Na presença de compostos orgânicos, o processo de oxidação inicia-se via adição 

do radical hidroxila ou abstração do átomo de hidrogênio. Equações [4] e [5] 

respectivamente. 

 

  

 *OH + R  →  *ROH  →  produto hidroxilado  [4] 

 

 *OH + R  →  *R + H2O  →  produto oxidado  [5] 

 

Em ambas as reações [4, 5], o processo de oxidação é extremamente rápido 

apresentando constantes de 107 – 1010 (M-1s-1). 

 

 Radicais orgânicos são formados como produtos intermediários que 

posteriormente são oxidados por Fe3+, oxigênio, H2O2, *OH, ou outro intermediário 

ou ainda outro reagente para formar um produto oxidado estável. 

 

As equações [ 6, 7, 8] ilustram um destes processos. 

 

Fe3+ + *R  →  Fe2+ + produtos  [6] 
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2 *R  →  R-R  (dimerização)  [7] 

 

Fe2+ + *R + H+  →  Fe3+ + RH (redução) [8] 

A oxidação de Fenton pode ser classificada em 2 grupos: 

 

Reação de Cadeia, onde uma pequena quantidade de agente redutor é 

necessária, 

Reação não em cadeia, onde toda a oxidação é efetuada pelo radical hidroxila e 

existe considerável perda do radical hidroxila pela reação [9]. 

 

 Fe2+ + *OH  →  (Fe-OH)2+  [9] 

 

A velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio alcança o máximo a pH 

3,5, sendo este fenômeno atribuído à hidrólise progressiva do íon férrico, que 

proporciona uma superfície catalítica ativa para o contato com o H2O2. A 

decomposição do H2O2 irá produzir mais radicais livres hidroxila. 

 

Se uma pequena quantidade de íon Fe2+ está presente uma reação em cadeia 

ocorre através da regeneração do Fe2+ (equação [ 6]). Se toda a reação de 

oxidação é efetuada pelo radical hidroxila, formado na equação [1], não ocorre 

reação em cadeia. Neste caso como temos sempre a presença de um excesso de 

Fe2+, uma parte dos radicais livres hidroxila são perdidos no mecanismo mostrado 

na equação [2]. 
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No caso do pH elevar-se existe a liberação de O2 na presença de Fe3+ devido às 

equações [10 - 14]. 

 

 HO-OH → HO-O- + H+   [10] 

 

 Fe3+ + HO-O-  →  Fe2+ + *HO-O  [11] 

 

 *HO-O  →  H+ +  (*O-O)-   [12] 

 

 Fe3+ + (*O-O)- →  Fe2+ + O2  [13] 

 

H2O2 + (*O-O)- →  *OH + OH- +  O2 [14] 

 

Superóxido também pode ser produzido através da seguinte reação: 

 

 *OH + H2O2  →  H2O + *HO-O  [15] 

 

Haber e Weiss (24) sugerem que a reação [15] contribui para a manutenção da 

reação em cadeia sob condições ácidas. 

Sob condições neutras, a soma das equações [1] e [10] resulta na reação [13].  No 

caso da reação de Fenton dirigida pelo superóxido, o Ferro funciona como um 

catalizador verdadeiro. 
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O processo oxidativo de Fenton realiza a oxidação de compostos orgânicos 

parcialmente e os transformam em alguns intermediários que não sofrem mais o 

processo de oxidação (8-9). Normalmente 40 a 60 % do carbono é convertido a 

CO2 (11), dependendo da quantidade de Fe2+, peróxido e a temperatura da 

solução. 
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4. Parte Experimental 

 

Neste trabalho propomos a utilização de dois sistemas de oxidação para a 

destruição de compostos orgânicos perigosos. Inicialmente propomos a oxidação 

térmica (incineração) de resíduos contendo compostos orgânicos perigosos com 

um tratamento oxidativo secundário baseado no reagente de Fenton aliado ao 

lavador ácido utilizado como equipamento de controle de poluição do ar.  A 

intenção seria de que todo o material orgânico presente que eventualmente não 

fosse oxidado termicamente ou que fosse gerado durante o processo de queima 

seria posteriormente oxidado quimicamente pelo reagente de Fenton. 

 

Através deste processo pretende-se aumentar a eficiência de remoção e 

destruição (CDR) de compostos orgânicos em incineradores a partir de um PCOP 

inicial assim como evitar a emissão de composto secundários como as dioxinas e 

furanos. 

 O Coeficiente de Destruição e Remoção (CDR) de um incinerador é determinado 

pela amostragem das emissões da queima de um determinado composto e 

relaciona a quantidade determinada contra a quantidade queimada no mesmo 

produto, considerando a mesma base de tempo. 

 

 CDR, % = 100 -  Me*100                     (1)   

                                         Ma 
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 Onde: Me – Massa do PCOP emitida 

  Ma – Massa do PCOP alimentada no incinerador 

 

Pela legislação o CDR para incineradores industriais deve ser no mínimo de 

99,99 % para queima de produtos em geral e de 99,999 % para queima de 

Dioxinas e Furanos. 

 

Neste caso, podemos ver matematicamente que a utilização do reagente de 

Fenton como um oxidante secundário no processo de oxidação térmico elevaria o 

CDR pela diminuição do Me. 

 

Para efetuarmos o trabalho foi escolhido o 1,4 – diclorobenzeno como PCOP e as 

Dioxinas e Furanos como produtos secundários a serem determinados nos 

efluentes gasosos de uma unidade de incineração operando com o reagente de 

Fenton como tratamento oxidativo secundário. 

 

Baseado em experimento realizado no laboratório, as condições de oxidação do  

1,4 – diclorobenzeno foram determinadas e  posteriormente utilizadas no lavador 

ácido dos gases provenientes da oxidação térmica de resíduos contendo o 

produto citado. 

 

Um esquema do incinerador utilizado encontra-se na figura 13 e um detalhe do 

lavador ácido se encontra na figura 14. 

 

O processo de oxidação térmica do 1, 4 – diclorobenzeno quando completo 

deveria acontecer conforme a reação [16]. 
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 2C6H4Cl2  + 13 O2  →  12 CO2  + 2 H2O  +  4 HCl    [16] 

 

O HCl gerado é captado nas lavagens ácidas e neutras do sistema de controle de 

poluição do incinerador. 

 

Em função de uma combustão incompleta poderemos ter nos efluentes gasosos o 

1,4 – diclorobenzeno e sub produtos como PCDD (dibenzo-p-dioxinas 

policloradas) e PCDF (dibenzofuranos policlorados). 

 

O seguinte plano de queima foi elaborado com a intenção de verificar a eficácia da 

oxidação química como processo complementar à oxidação térmica: 

 

Resíduo Queimado: material graxo contendo nitrogênio. Basicamente trata-se de 

uma nitrila com cadeia carbônica entre 16 e 18 carbonos, derivada dos ácidos 

esteárico e palmítico presentes no sebo bovino. 

 

Auxiliar de Queima: Gás Natural 

 

PCOP : 1,4 diclorobenzeno a uma concentração de 5 % em massa sobre a nitrila 

de sebo. 

 

Condições de Queima: 

 

 Temperatura do forno rotativo: 800 – 900 °C 

 Temperatura da câmara de pós combustão: 1100 – 1200 °C 

 Rotação do forno: 3 rpm 

 Sistema de alimentação: Tambores de polietileno de 50 kg 

 Vazão de alimentação: 200 kg / h do resíduo contendo 5 % do PCOP 

Temperatura dos gases na entrada dos lavadores: 120°C 

 Vazão dos lavadores: 1 m3 / h 
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Durante os testes foram efetuadas 6 coletas utilizando-se somente água e ácido 

clorídrico para acertar o pH do lavador ácido e 6 coletas com o reagente de 

Fenton sendo adicionado ao lavador ácido de acordo com as condições abaixo. As 

vazões de adição do Sulfato Ferroso e do Peróxido de Hidrogênio foram 

controladas de maneira a se obter respectivamente as concentrações de 0,03 

mol/L e 0,30 mol/L em relação a vazão do lavador. 

 

Vazão do lavador: 1 m3/h 

pH: 4  

Vazão de solução a 10 % de FeSO4.7H2O: 83 kg/h = 0,03 mol/L 

Vazão de H2O2 a 50 %: 20 kg/h = 0,30 mol/L 

 

As coletas foram realizadas conforme a metodologia descrita no anexo 8.1.1. 

 

As análises do 1,4 –diclorobenzeno foram realizadas de acordo com metodologia 

descrita no anexo 8.1.4. 
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Figura 13 – Esquema do incinerador utilizado durante os testes de queima 
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Figura 14 – Esquema do lavador de gases 
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4.1. Tratamento do 1,4-Diclorobenzeno pelo reagente de Fenton em Laboratório. 

 

Baseado no trabalho de Sedlak e Andren (11) foi realizado um teste de oxidação 

do 1,4-diclorobenzeno com reagente de Fenton . 

No trabalho foram utilizados os seguintes reagentes: 

 

1,4 – diclorobenzeno, 99 %, Aldrich 

Peróxido de Hidrogênio 50 %, Degussa-Hulls 

Sulfato Ferroso Heptahidratado 99 %, Merck 

Água bidestilada purificada com uso de Milli-Q. 

 

Uma solução de 1,4 diclorobenzeno foi preparada pela adição do produto em água 

em um frasco de 1 Litro que ficou sob agitação de 300 rpm durante 72 horas. A 

concentração de 1,4-Diclorobenzeno foi determinada pelo método descrito no ítem 

8.1.4. após extração com hexano. 

O peróxido de hidrogênio 50 % (diluído a 50 mM em água) e a solução aquosa de 

Fe2+  (diluído a 50 mM em água) foram adicionados com o uso de duas bombas 

peristálticas a uma solução 1,4 mM de 1,4-diclorobenzeno. 

A vazão de adição da solução de peróxido de hidrogênio foi de 10,0 mL/h e a de 

solução de Fe2+ foi de 1,0 mL/h, sempre sob agitação com uma barra magnética. 

A temperatura foi mantida a (25 ± 2)°C durante o pe ríodo de adição de 2 horas. 

Amostras foram coletadas de 20 em 20 minutos e foi determinado a concentração 

de 1,4-diclorobenzeno pelo método de Cromatografia a Gás com injetor de Head 

Space e detetor de massa. 
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O experimento foi realizado em duplicata e os resultados obtidos constam na 

tabela 6. 
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4.2. Aplicações do Reagente de Fenton em Efluentes Líquidos Industriais 

 

Além dos testes realizados com os efluentes gasosos de uma unidade de 

incineração, o reagente de Fenton foi utilizado no controle da emissão de 

materiais orgânicos nos efluentes líquidos decorrentes dos lavadores, além da 

emissão de outros compostos no mesmo efluente oriundos de unidades de 

produção química. 

 

Para estes testes foram considerados alguns compostos bastante utilizados em 

processos industriais da índustria química, Tolueno, Xileno (mistura de isômeros), 

1,2-dicloroetano, Estireno, individualmente e em misturas conforme a tabela 13. O 

1,2 – dicloroetano foi utilizado em função se ser um composto de difícil 

degradação em unidades de tratamento biológico, tendo uma remoção de 28,0 % 

neste tipo de tratamento (10) 

 

O tratamento foi realizado com reagente de Fenton em diversas condições e os 

resultados constam na tabela 13. 
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5. Resultados 

 

5.1 Tratamento do 1,4 Diclorobenzeno com o reagente de Fenton  

 

A tabela 6 mostra os resultados, obtidos em duplicata, refererentes ao tratamento 

de soluções contendo o 1,4 diclorobenzeno (PCOP) com o reagente de Fenton em 

laboratório. A figura 15 mostra graficamente o decaimento da concentração do 

PCOP ao longo de 120 minutos e a figura 19 mostra a curva de calibração 

utilizada para a determinação comatográfica do PCOP. 

 

Tabela 6 - Resultados obtidos no tratamento de uma solução de 1,4 Diclorobenzeno com o reagente de 
Fenton 

Tempo, Minutos 

 

Concentração 1,4 Diclorobenzeno, mM 

Experimento 1 Experimento 2 

0 1,4 1,4 

20 0,80 0,75 

40 0,50 0,45 

60 0,27 0,23 

80 0,20 0,15 

100 0,07 0,14 

120 0,02 0,01 
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Figura 15 . – Gráfico do decaimento do teor de 1,4-diclorobenzeno em função do 

tempo 
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4.2 Tratamento dos efluentes gasosos com Reagente de Fenton 

 

A tabela 9 descreve os dados obtidos experimentalmente nas coletas conforme 

metodologia Cetesb L9.232 para a determinação do PCOP (1,4-diclorobenzeno).  

No total foram realizadas 12 coletas, 6 foram utilizadas para o estudo do PCOP 

(1,4-diclorobenzeno) e 6 foram utilizadas para análise de Dioxinas e Furanos. 

No caso do PCOP as coletas 1, 2 e 3 foram realizadas somente com o tratamento 

oxidativo térmico sem o tratamento auxiliar de Fenton nos gases de queima e as 

coletas 7, 8 e 9 utilizaram o tratamento oxidativo auxiliar nos gases da queima de 

acordo com o reagente de Fenton. O resumo dos dados obtidos na análise do 

PCOP bem como a diminuição da taxa de emissão proporcionada pelo reagente 

de Fenton encontram-se na tabela 10. O DTE (Diminuição Média da Taxa de 

Emissão) foi calculado pela razão média entre as coletas 1,2 ,3 e as coletas 7, 8, 

9.  

No caso de Dioxinas e Furanos as coletas 4, 5 e 6 foram realizadas somente com 

o tratamento oxidativo térmico sem o tratamento auxiliar de Fenton nos gases de 

queima e as coletas 10,11 e 12 utilizaram o tratamento oxidativo auxiliar nos 

gases da queima de acordo com o reagente de Fenton.  A tabela 7 mostra os 

resultados de análise de Dioxinas e Furanos em cada uma das coletas (4, 5, 6, 10, 

11 e 12) e a tabela 8 mostra a concentração de emissão de Dioxinas e Furanos no 

efluentes gasosos da unidade de incineração bem como a taxa de redução na 

emissão dos mesmos proporcionada pelo reagente de Fenton. Os resultados de  

Dioxinas e Furanos das tabelas 7 e 8 estão expressos na unidade i-TEQ (índice 

de Toxicidade Equivalente), que seria a somatória da multiplicação das massas de 
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cada isômero detectado pelo fator de toxicidade equivalente (FTE). Esta correção 

é feita em função das diferentes toxicidades de cada um dos isômeros. 

 

Tabela 7 - Resultados das análises de Dioxinas e Furanos 

Coleta Data Teor i-TEQ*, pg 

4 04/Julho 3354 

5 05/ Julho 14523 

6 06/Julho 16240 

   

10 13/Julho 283 

11 14/Julho 372 

12 15/Julho 255 

* i-TEQ – Índice de toxicidade equivalente 

 

Tabela 8 - Concentração de Dioxinas e Furanos emitidos 

Coleta  Data Teor i -TEQ*    
pg 

Volume 
Coletado, Nm3 

Conc. 
ng/Nm3 

Conc. Média, 
ng/Nm3 

Redução 
% 

4 04/Jul 3354 6,266 0,54 
1,79 

 
- 5 05/Jul 14523 6,371 2,28 

6 06/Jul 16240 6,352 2,56 
       

10 13/Jul 283 6,296 0,04 
0,05 97,3 11 14/Jul 372 6,287 0,06 

12 15/Jul 255 6,350 0,04 
* i-TEQ – Índice de toxicidade equivalente
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Tabela 9 - Dados de Coleta dos Efluentes Gasosos da  Unidade de Incineração 

 

 

 

N D TA DB PE PA VG PC VGC ISO TO PVA TMC TC
1 01/Jul 16 8 35 697 3,358 699,5 6973,1 0,91 13,0 0,16 52 3
2 02/Jul 18 9 35 697 3,382 699,5 5797,5 0,90 13,0 0,22 50 3
3 03/Jul 17 9 40 697 3,435 699,9 5714,5 0,93 13,0 0,13 52 3
4 04/Jul 19 8 40 697 6,266 699,9 5910,2 0,99 13,0 0,14 52 6
5 05/Jul 23 8 40 697 6,371 699,9 6027,3 1,04 13,0 0,12 52 6
6 06/Jul 19 8 63 697 6,352 701,6 6434,4 0,96 12,0 0,14 55 6

7 10/Jul 28 7 72 697 3,309 702,3 7485,4 1,06 13,0 0,18 65 3
8 11/Jul 28 7 88 697 3,518 703,4 9026,8 0,95 13,0 0,15 64 3
9 12/Jul 19 8 72 697 3,429 702,3 7087,3 0,93 12,5 0,17 54 3
10 13/Jul 22 8 34 697 6,296 699,5 6650,8 0,90 13,0 0,14 52 6
11 14/Jul 23 8 34 697 6,287 699,5 6536,7 0,90 13,0 0,15 52 6
12 15/Jul 18 8 28 697 6,350 699,0 6101,9 0,98 13,0 0,17 50 6
N Número da Coleta
D Data

TA Temp. Ambiente, °C
DB Diametro da Boquilha, mm
PE Pressão estática, mmH2O
PA Pressão Atmosférica, mmHg
VG Volume de Gás Coletado, m3

PC Pressão na Chaminé, mmH2O

VGC Vazão dos Gases na Chaminé a 0 C e 1 atm, Nm3/h
ISO Isocinética
TO Teor de Oxigênio no efluente gasoso (chaminé), %

PVA Proporção Volumétrica de Água
TMC Temperatura média Chaminé, °C
TC Tempo de Coleta, h
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Tabela 10 - Resultados de análise de PCOP (1,4-diclorobenzeno) nas coletas 1, 2, 3, 7, 8 e 9. 
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5.3. Resultados da Aplicação do reagente de Fenton em Efluentes Industriais 

 

Amostras sintéticas contendo 500 mg/l de cada solvente foram preparadas para o 

teste de melhor pH de trabalho. As concentrações de peróxido de hidrogênio e 

sulfato ferroso foram mantidas constantes. Os pH das amostras foi acertado com 

solução de ácido sulfúrico 0,05 M e hidróxido de sódio 1,0 M.  

Foram preparados 1 litro de cada solução teste em cada pH e a adição de 

peróxido e sulfato ferroso foi feita através de uma bomba peristáltica a uma vazão 

de 1 mL/min a temperatura ambiente e sob agitação. 

 

Tabela 11 - Resultados do tratamentro de Fenton sob re solventes residuais 

Amostra pH Conc. Final 

de Fe2+ 

(mol/L) 

Conc. Final 

de H2O2 

(mol/L) 

Conc. 

Final 

xileno 

(mg/L) 

Conc. 

Final 

Tolueno 

(mg/L) 

Conc. 

Final 

Dicloro

etano 

(mg/L) 

Conc. 

Final de 

Estireno 

(mg/L) 

1 3,01 0,003 0,030 nd Nd 173 Nd 

2 4,00 0,003 0,030 nd Nd 185 Nd 

3 5,10 0,003 0.030 nd 8 366 2 

4 5,98 0,003 0,030 20 29 471 16 

nd – não detectável 
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Para a comprovação da eficácia do reagente de Fenton novos testes foram 

efetuados no sentido de avaliar o efeito da concentração do reagente sobre a 

degradação da matéria orgânica presente. Neste caso a Demanda Química de 

Oxigênio foi escolhida como o parâmetro de interesse. O pH foi acertado com uma 

solução de hidróxido de sódio 0,1 M já que em seu estado natural a amostra 

apresentava pH 1,3. Novamente a vazão de adição de reagente foi de 1 mL/min 

com o uso de uma bomba peristáltica a temperatura ambiente e sob agitação. 

 

Tabela 12 - Efeito do reagente de Fenton sobre a De manda Química de Oxigênio. 

Amostra pH Conc. 

Final de 

Fe2+ 

(mol/L) 

Conc. 

Final de 

H2O2 

(mol/L) 

DQO 

inicial 

(mg O2/L) 

DQO   

final 

(mg O2/L) 

Redução  

 % 

1 4,25 0,006 0,060 2847 1247 56,2 

2 4,25 0,006 0,060 2847 1757 38,3 

 

 

Baseado nos resultados anteriores 12 amostras de efluentes industriais contendo 

material orgânico (DQO  de 2200 mg O2/L), mas isentas de solventes, foram 

fortificadas com Tolueno, Xileno, 1,2-Dicloroetano e Estireno e tratadas a 

temperatura ambiente com 2000 mg/L (59 mM) de H2O2 e 6 mM de Fe2+ 

(Reagente de Fenton). Os resultados obtidos estão na tabela 13. 
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Tabela 13 - Resultado do tratamento de Fenton sobre  solventes residuais 

Amostra  Tolueno  
(µµµµg/L) 

Xileno*  
(µµµµg/L) 

1,2-
Dicloroetano 

(µµµµg/L) 

Estireno  
(µµµµg/L) 

1 - Tolueno 8802  -  -  - 
2 - Tolueno nd   -  -  - 
Redução (%)  100 - - - 
3 - Xileno  - 12524  -  - 
4 - Xileno  - nd   -  - 
Redução (%)  - 100 - - 
5 - 1,2-Dicloroetano  -  - 57420  - 
6 - 1,2-Dicloroetano  -  - 3673  - 
Redução (%)  - - 93,6 - 
7 - Estireno  -  -  - 5673 
8 - Estiremo  -  -  - nd  
Redução (%)  - - - 100 
9 - Tolueno + Xileno 7629 7106  -  -  
10 - Tolueno + Xileno nd  nd   - - 
Redução (%)  100 100 - - 
11 - Tolueno + 1,2-DCE 32643  - 6284  - 
12 - Tolueno + 1,2-DCE 4622  - nd   - 
Redução (%)  85,8 - 100 - 
13 – Tolueno + Estireno 5415  -  -  2361 
14 – Tolueno + Estireno nd   -  -  nd  
Redução (%)  100 - - 100 
15 – Xileno + 1,2-DCE  - 2852 30263  - 
16 – Xileno + 1,2-DCE  - nd  14007  - 
Redução (%)  - 100 53,7 - 
17 - Xileno + Estireno  - 5796  - 4776 
18 – Xileno + Estireno  - 537  - 199 
Redução (%)  - 90,7 - 95,8 
19 - 1,2-DCE + Estireno  -  - 12175 718 
20 - 1,2-DCE + Estireno  -  - 6534 67 
Redução (%)  - - 46,7 90,6 
21 – Tolueno + Xileno + 
1,2-DCE 

2957 1871 11088  - 

22 – Tolueno + Xileno + 
1,2-DCE 

203 144 4758  - 

Redução (%)  93,1 92,3 57,0 - 
23 – Tolueno + Xileno + 
Estireno 

5870 4788  - 1805 

24 - Tolueno + Xileno + 
Estireno 

509 477   - 252  

Redução (%)  91,3 90 - 86 
* - Soma dos isômeros     DCE - Dicloroetano 
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No capítulo 5.3 foi utilizado o conceito de não detectável como sendo 

concentração abaixo do valor do pico cromatográfico com altura de 3 vezes a 

relação sinal ruído do equipamento na análise em questão. Experimentalmente 

diluições de compostos referênciais foram feitas até que se verificasse tal 

situação. Os valores determinados do limite de detecção estão na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Limites de Detecção da Análise Cromatog ráfica 

Compostos  Limite Detecção, µµµµg/L 

Tolueno 6 

Xileno (mistura de isômeros) 7 

1,2-dicloroetano 8  

Estireno 6 
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6. Conclusão 

 

6.1. Oxidação do 1,4-diclobenzeno. 

 

Os resultados obtidos (tabela 10) demonstram claramento o efeito da oxidação 

secundária na detruição do 1,4-diclobenzeno residual. Houve uma diminuição de 

79 % na quantidade da emissão média do PCOP e consequentemente um 

aumento no Coeficiente de Remoção e Destruição (CDR) na ordem de 10 vezes, 

passando de 99,99 % para 99,999 %, o que é significativo para incineradores de 

forno rotativo, que tradicionalmente já apresentam um bom rendimento neste 

aspecto. Podemos dizer também que os resultados obtidos nas coletas com e sem 

o uso do reagente de Fenton apresentaram boa coerência entre eles. Trata-se de 

um processo auxiliar de baixo custo que poderia ser facilmente ser utilizado em 

incineradores de tecnologia mais simples e portanto de menor custo e/ou uma 

maneira de assegurar que a eficiência será mantida independentemete do que 

será queimado, situação muito comum em incineradores municipais de lixo 

doméstico. 

 

6.2. Oxidação das Dioxinas e Furanos 

 

Os resultados obtidos podem ser considerados surpreendentes quanto à redução  

da emissão de dioxinas e furanos obtida,  ca. 97 %. Este valor reforça a utilização 

da oxidação secundária em incineradores. A oxidação secundária de Fenton fez 

inclusive com que os valores legais para emissão de Dioxinas e Furanos fossem 
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atingidos para possibilitar a incineração de resíduos hospitalares ( máximo 

permitido de 0, 14 ng i-TEQ/Nm3). 

Após a coleta a parte mais sensível de todo o processo é a análise 

cromatográfica. Devido as características e concentrações dos analitos (isômeros 

das Dioxinas e Furanos) uma série de controles são executados para garantir que 

os mesmos não se perdem no processo de desorção da resina XAD-2 e na 

purificação do extrato obtido (vide Relatório de Recuperação e Relatório de 

Compostos-Alvo no anexo 8.4.6)  além da calibração do Espectrômetro de Massa 

que é feita para assegurar a correta identificação de cada um dos isômeros (vide 

anexo 8.4 e tabela 17). Todos os resultados obtidos na análise cromatográfica das 

Dioxinas e Furanos indicaram boa taxa de recuperação e bom sistema de 

identificação dos compostos de interesse. Para a coleta e análise de Dioxinas e 

Furanos novamente podemos dizer os resultados obtidos com e sem o uso do 

reagente de Fenton apresentaram boa coerência entre eles. 

 

Tanto no caso do PCOP como no dos PCI (Dioxinas e Furanos) entendemos que 

a eficiência do processo de oxidação secundário foi muito boa em função da 

temperatura e do processo de interação do reagente de Fenton com os substratos 

em questão. 
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6.3. Tratamento de efluentes industriais com reagente de Fenton 

 

Os resultados obtidos (vide tabela 13) reforçam a tese de que o tratamento 

oxidativo via reagente de Fenton apresenta um bom desempenho no tratamento 

de efluentes industrias para solventes que seriam facilmente tratados 

biologicamente (Tolueno, Xileno, Estireno) e àqueles onde o tratamento biológico 

não apresenta boa eficiência (1,2-dicloroetano). Infelizmente não existe um 

tratamento estequiométrico para a ação do reagente de Fenton em efluentes 

industriais porque a complexidade de materiais a serem oxidados normalmente é 

muito grande e o material que nos interessa eliminar nem sempre é o mais 

facilmente oxidável. Este valores tem que ser obtidos experimentalmente para que 

o processo seja considerado capaz no sentido da alta probabilidade de oxidação 

dos materiais de interesse. Seguindo este princípio foram obtidos bons resultados 

na oxidação de solventes em efluentes industriais (tabela 13). 
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7. Estudos Futuros 

 

Ao final deste trabalho pudemos observar que o tratamento oxidativo secundário 

testado em sistemas de destruição de resíduo por incineração térmica  obteve  

bom resultado e pode representar uma maneira de baixo custo operacional e 

baixo investimento para o aumento da eficiência de incineradores. 

Houve uma melhora tanto no coeficiente de destruição e remoção (CDR) como 

também no nível de emissão de PCIs.  

Durante a realização deste trabalho pudemos observar ainda outros assuntos 

correlatos que deverão ser explorados em trabalhos posteriores, a saber: 

• Efeito da oxidação com reagente de Fenton sobre a destruição de 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos emitidos por unidades de incineração. 

• Desenvolvimento de metodologia para determinação de Dioxinas e Furanos 

através de injetores pirolíticos, sem a necessidade do tratamento inicial da 

Resina XAD-2. 
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8. Anexos .  

8.1  Metodologias de Análise 

 

8.1.1. Metodologia para determinação de PCOPs semi-voláteis 

 

8.1.1.1. Objetivo 

 

Descrever um método para a determinação da eficiência de destruição e 

remoção (CDR),   de um composto orgânico classificado na categoria de 

"Principais compostos orgânicos Perigosos" (PCOP),  em sistemas de 

incineração. 

 

8.1.1.2. Materiais 

 

8.1.1.2.1 Equipamento de amostragem, conforme mostrado na figura 7. 

São requeridos um condensador de serpentina e um módulo adsorvente 

(figura 8), os quais são usados para coletar materiais orgânicos 

semivoláteis da fase gasosa, que passam através do filtro de fibra de 

vidro. 

 

8.1.1.2.1.1 Módulo de amostragem de orgânicos (fig 8) 

Este módulo é composto pelos seguintes componentes: 

a) Seção de condicionamento do gás 
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O sistema de condicionamento do gás deve ser capaz de 

condicionar o gás que sai do filtro para uma temperatura que não 

exceda 20°C. 

 

b) Módulo adsorvente 

O módulo adsorvente deve ter um tamanho capaz de suportar 

aproximadamente 20 g de resina XAD-2 e ser capaz de  manter a 

temperatura do gás interno a 17 + 3°C.  

O módulo adsorvente deve ter um sensor de temperatura para 

monitorar a temperatura do gás de entrada. 

 

c) Frasco coletor do condensado 

O frasco coletor do condensado deve ter um tamanho suficiente 

para coletar o condensado proveniente do condicionamento do gás. 

 

8.1.1.2.1.2 Borbulhadores de 500 ml. 

 

8.1.1.2.2 Concentrador Kuderna Danish 

 

8.1.1.3. Reagentes 

 

8.1.1.3.1 Água destilada livre de compostos orgânicos. É necessário que se 

faça uma análise cromatográfica dessa água para os compostos de 

interesse. 
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8.1.1.3.2 Resina XAD-2. Essa resina deve ser adequadamente limpa antes do 

seu uso para coleta da amostra, conforme descrito na preparação da 

resina (item 8.1.3). 

8.1.1.3.3 Sílica gel com granulometria entre 6 e 16 mesh. 

8.1.1.3.4 Solução de hidróxido de sódio ou acetato de sódio 1M. 

8.1.1.3.5 Diclorometano e metanol grau pesticida. 

 

8.1.1.4. Procedimento 

 

8.1.1.4.1 Preparação para a coleta 

 

8.1.1.4.1.1 Completar o módulo adsorvente com aproximadamente 20 g de 

resina XAD-2 

 

8.1.1.4.1.2 Pesar quatro borbulhadores de 500 mL e colocar, nos dois 

primeiros, 100 ml de água destilada. Deixar o terceiro borbulhador 

vazio, ou colocar hidróxido de sódio ou acetato de sódio 1M, para 

proteger a bomba de amostragem de gases ácidos. No quarto 

borbulhador colocar 200 a 300 g de sílica previamente pesada. 

Pesar todos os borbulhadores. 

 

8.1.1.4.2 Obtenção das condições de coleta 

 

8.1.1.4.2.1 Montar o equipamento de coleta conforme mostrado na figura 7. 
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8.1.1.4.2.2 Proceder a coleta conforme método CETESB L9.232, 

observando os seguintes pontos: 

8.1.1.4.2.2.1 Antes de ligar o sistema de aquecimento da 

sonda e do porta filtro deve-se: 

a) Ligar o módulo adsorvente e o sistema de resfriamento do 

condensador de serpentina  

b) Monitorar a temperatura do gás que entra no módulo 

adsorvente 

Obs: É extremamente importante que a temperatura da XAD-

2 nunca exceda 50°C, devido a possibilidade de ocor rência 

de decomposição térmica. Durante o teste, a temperatura da 

XAD-2 não deve exceder 20°C para maior eficiência d e 

captura das espécies semi voláteis de interesse. 

 

8.1.1.4.3 Coleta da amostra  

 

8.1.1.4.3.1 Inserir a sonda no primeiro ponto da chaminé  

8.1.1.4.3.2 Ligar a bomba e ajustar o fluxo, abrindo a válvula de ajuste 

grosso, e, em seguida, ajustar a vazão com a válvula do ajuste fino 

para uma amostragem isocinética 

8.1.1.4.3.3 Anotar as temperaturas de entrada e saída do gasômetro, 

chaminé, borbulhadores, porta filtro e sonda, e anotar o vácuo 

exercido pela bomba de amostragem, permanecendo 7 min e 30 

seg a sonda neste ponto 
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8.1.1.4.3.4 Anotar o volume coletado  

Obs: Um mínimo de 3 m
3
 de volume de gás seco, nas condições 

normais, é necessário para a determinação da eficiência de 

remoção e destruição de PCOP's de sistemas de incineração.   

8.1.1.4.3.5 Repetir 8.1.1.4.3.2 a 8.1.1.4.3.4, inserindo a sonda nos outros 

pontos da chaminé. 

8.1.1.4.3.6 Retirar a sonda da boca de visita da chaminé. 

8.1.1.4.3.7 Verificar vazamento no sistema. 

8.1.1.4.3.8 Esperar a sonda esfriar, e limpar qualquer material particulado 

externo a esta. Tampar a boca da sonda, para evitar qualquer perda 

ou ganho de material particulado. 

8.1.1.4.3.9 Tampar as extremidades do porta filtro. 

8.1.1.4.3.10 Separar o módulo adsorvente do frasco de coleta do 

condensado e da seção de condicionamento do gás, e tampar 

todas as extremidades abertas. 

 

8.1.1.4.4 Recuperação das amostras 

 

8.1.1.4.4.1 Cuidadosamente remover o filtro do porta filtro e colocar numa 

placa de petri. 

8.1.1.4.4.2 Transferir quantitativamente o material particulado ou qualquer 

condensado presente na boquilha, sonda, encaixe da sonda, 

lavando esses componentes com uma mistura 1:1 (v/v) de 
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diclorometano: metanol, e recolhendo em um recipiente. Água 

destilada também pode ser usada. Todas as partes devem ser 

lavadas até que não se tenha partículas visíveis no solvente 

recolhido. Uma escova de Nylon pode ser usada para auxiliar na 

limpeza. 

Obs: Um branco do solvente utilizado deve ser guardado de forma 

semelhante à amostra. 

8.1.1.4.4.3 Medir, em uma proveta com precisão de + 1 ml, ou em balança 

com precisão de + 0,5 g, o volume de condensado coletado no 

frasco coletor. Transferir esse líquido para um recipiente 

adequadamente identificado. 

Obs: Se a saída do porta filtro e o módulo de condicionamento do 

gás apresentarem condensado, estes devem ser transferidos para 

uma proveta ou pesados conforme descrito acima, e agregados ao 

condensado do frasco coletor. 

8.1.1.4.4.4 Lavar com uma mistura 1:1 (v/v) de diclorometano: metanol, 

todos os componentes do equipamento de coleta posicionados 

entre o porta filtro e o primeiro borbulhador ou no final do sistema 

de condensação (incluindo a linha de teflon aquecida que conecta a 

saída do filtro ao condensador). Combinar todos os extratos em um 

recipiente adequadamente identificado. 

8.1.1.4.4.5 Observar a coloração da sílica gel e fazer uma observação da 

sua condição. Pesar a sílica com precisão de, no mínimo, 0,5 g 

para cálculo da umidade. 
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8.1.1.4.4.6 Pesar em balança com precisão de no mínimo + 0,5 g, o líquido 

presente nos primeiros 3 borbulhadores, e anotar. Essa informação 

será utilizada para calcular a umidade do gás de saída. 

8.1.1.4.4.7 Descartar o líquido dos borbulhadores. 

 

8.1.1.4.5 Preservação das amostras 

 

8.1.1.4.5.1 Conferir se todos os recipientes com as amostras estão 

devidamente fechados. Selar os recipientes passando uma fita de 

teflon ao redor da boca. 

8.1.1.4.5.2 Todas as amostras líquidas devem ser guardadas sob 

refrigeração. 

 

8.1.1.5. Análise 

 

8.1.1.5.1 Preparação das amostras 

 

O hexacloroetano foi utilizado como padrão interno a partir de uma solução 

em diclorometano. 

 

8.1.1.5.1.1 Condensado 

 

a) Adicionar o padrão interno e medir o volume de amostra. 

b) Transferir para um funil de separação 
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c) Fazer a extração com diclorometano. 

 

8.1.1.5.1.2 Resina XAD-2 

 

a) Adicionar o padrão interno diretamente na resina. 

b) Transferir a resina para um cartucho de extração Soxhlet e cobrir 

com lã de vidro. 

c) Colocar o cartucho no extrator  

d) Realizar a extração e concentração utilizando um Extrator 

Soxhlet de compostos orgânicos semi voláteis, extraíndo a resina 

durante 16 h  a 5-6 ciclos por hora com diclorometano. 

 

8.1.1.5.1.3 Particulado do filtro 

  

Transferir o filtro com o particulado para um cartucho de extração 

Soxhlet e extrair simultaneamente como a resina XAD-2. 

 

8.1.1.5.1.4 Lavagens dos componentes do equipamento de coleta 

 

a) Juntar todas as amostras num único recipiente 

b) Adicionar o padrão interno 

c)Transferir para um funil de separação e adicionar água livre de 

compostos orgânicos, até que o diclorometano torne imiscível e seu 

volume não varie muito com mais adição de água. 
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d) Fazer a extração com diclorometano. 

 

8.1.1.5.2 Análise da amostra 

 

Reunir os extratos de diclorometano e concentrar no aparelho Kuderna 

Danish. 

A análise e determinação da concentração de PCOP é realizada conforme 

o item – Método de Análise Cromatográfica para determinação de 1,4-

diclorobenzeno (item 8.1.4). Faz-se a análise do extrato conjunto das 

etapas do condensado, Resina XAD-2, Particulado e Lavagens. 

 

8.1.1.6. Cálculos 

 

8.1.1.6.1 Realizar os cálculos conforme metodo CETESB L9.232 e obter o 

volume  coletado de gás seco nas condições normais. A isocinética deve 

estar entre 90 e 110% para se ter resultados aceitáveis. 

8.1.1.6.2 Cálculo da concentração de um dado PCOP na emissão gasosa de 

um processo de combustão: 

8.1.1.6.2.1 Multiplicar a concentração de PCOP encontrada no item 

8.1.1.5.2 pelo volume de amostra final. 

 

Quantidade de PCOP na amostra (ug) = CPCOP (ug/ml) x Volume de amostra (ml) (2) 
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8.1.1.6.2.2 Dividir a massa total (ug) encontrada pelo volume de gás seco 

nas condições normais (Vmcnbs): 

 

Massa Total PCOP (ug) 
PCOP (ug/Nm3) = -----------------------------------                          (3) 

                  Vmcnbs (Nm3) 
 

Onde: Vmcnbs – Volume no medidor nas condições normais, Nm3 

 

 

8.1.1.6.3 Cálculo do CDR: 

 

  Mpcop alimentada – Mpcop emitida 
% CDR = ------------------------------------------------ x 100                 (4) 
    Mpcop alimentada 
 

Onde: 

 

MPCOP alimentada = massa de PCOP alimentada durante o período da 

coleta. 

MPCOP emitida = massa de PCOP emitida corrigida para o volume amostrado, 

ou seja: 

 

M pcop emitida = PCOP (ug/Nm3) x Vmcnbs                           (5) 

 

Onde: Vmcnbs – Volume no medidor nas condições normais, Nm3 
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8.1.2. Metodologia para coleta de Dioxinas e Furanos 

 

8.1.2.1. Objetivo 

 

Descrever um método de amostragem de Dibenzodioxinas policloradas 

(PCDDs) e Dibenzofuranos policlorados (PCDFs) de fontes estacionárias, 

baseado no método EPA 0023A. 

 

8.1.2.2. Equipamentos e materiais 

 

8.1.2.2.1 Equipamento de amostragem conforme esquematizado na figura 7. 

Graxas para selar e evitar vazamentos não devem ser utilizados na 

montagem do equipamento. São requeridos os seguintes materiais: 

8.1.2.2.1.1 Boquilha de quartzo ou borossilicato. O diâmetro interno da 

boquilha deve ser determinado para permitir a amostragem 

isocinética de adequado volume de amostra. 

8.1.2.2.1.2 Sonda de amostragem construída de quartzo ou borossilicato. 

8.1.2.2.1.3 Sistema de aquecimento da sonda capaz de manter a 

temperatura do gás na sonda e na saída desta a 120°C+14°C, 

durante a amostragem. 

8.1.2.2.1.4 Ciclone de vidro, que deve ser usado entre a sonda e o porta 

filtro, somente para altas concentrações de particulados. 

8.1.2.2.1.5 Porta filtro de vidro borossilicato. 
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8.1.2.2.1.6 Sistema de aquecimento do filtro, capaz de manter o porta filtro 

a temperatura de 120°C+14°C durante a amostragem. 

8.1.2.2.1.7 Condensador de serpentina, usado para resfriar a amostra de 

gás antes de entrar no módulo adsorvente. 

8.1.2.2.1.8 Módulo adsorvente com capacidade de 20g a 40 g de Resina 

XAD-2. 

8.1.2.2.1.9 Sequência de quatro frascos lavadores ligados em série. 

8.1.2.2.1.10 Sistema de banho de água e bomba de circulação para resfriar 

o gás na entrada do módulo adsorvente. 

8.1.2.2.1.11 Tubo de Pitot, preferencialmente do tipo S. 

8.1.2.2.1.12 Medidor de pressão diferencial do tipo manômetro inclinado ou 

equivalente. 

8.1.2.2.1.13 Barômetro capaz de medir a pressão atmosférica com precisão 

de + 2,5 mmHg. 

8.1.2.2.1.14 Equipamento para determinar a densidade do gás. 

8.1.2.2.2 Balança com precisão de + 0,5 g. 

8.1.2.2.3 Filtros de fibra de vidro limpos conforme descrito abaixo: 

8.1.2.2.3.1 Colocar por volta de 50 filtros em um extrator Soxhlet. 

8.1.2.2.3.2 Carregar o balão de extração com tolueno e refluxar por 16 

horas. 

8.1.2.2.3.3 Deixar esfriar e remover os filtros. 

8.1.2.2.3.4 Secar com nitrogênio e guardar os filtros em placa de petri ou 

recipientes de vidro âmbar selados com Teflon. 
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8.1.2.2.4 Lã de vidro previamente limpa por imersão sequencial em três 

alíquotas de diclorometano e uma de tolueno e seca em estufa a 110°C. 

8.1.2.2.5 Concentrador do tipo Kuderna-Danish. 

8.1.2.2.6 Extrator to tipo Soxleht 

8.1.2.2.7 Rotoevaporador  

8.1.2.2.8 Vidraria comum de laboratório. 

 

8.1.2.3. Reagentes 

 

8.1.2.3.1 Resina adsorvente XAD-2 previamente limpa. Fazer a última extração 

com tolueno grau pesticida no lugar de diclorometano. 

8.1.2.3.2 Água bidestilada e purificada através do Milli Q, livre de compostos 

orgânicos. 

8.1.2.3.3 Sílica-gel de 6-16 mesh. Sêca a 175°C por  duas horas. 

8.1.2.3.4 Acetona, diclorometano, tolueno e hexana grau pesticida. 

8.1.2.3.5 Sulfato de sódio anidro. Purificar aquecendo em mufla à 400°C 

durante 4 horas. 

8.1.2.3.6 Solução de padrão interno com PCDDs e PCDFs marcados, 

Terrachem: 

13C12-1,2,3,4-TCDD - 5,0 ng/ul 

13C12-2,3,7,8-TCDD - 5,0 ng/ul 

13C12-1,2,3,7,8-PeCDD - 5,0 ng/ul 

13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDD - 5,0 ng/ul  
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13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDD – 5,0 ng/ul 

13C12-OCDD – 5,0 ng/ul 

13C12-1,2,3,4-TCDF - 5,0 ng/ul 

13C12-2,3,7,8-TCDF - 5,0 ng/ul 

13C12-1,2,3,7,8-PeCDF - 5,0 ng/ul 

13C12-1,2,3,6,7,8-HxCDF - 5,0 ng/ul  

13C12-1,2,3,4,6,7,8-HpCDF – 5,0 ng/ul 

13C12-OCDF – 5,0 ng/ul 

 

8.1.2.3.7 Sílica-gel de alta pureza, do tipo 60,70-230 mesh. Extrair em soxleht 

com 1,2-diclorometano por 24 horas, e ativar aquecendo em um 

recipiente de vidro durante 24 horas a 190°C. 

8.1.2.3.8 Sílica gel impregnada com 2% (m/m) de hidróxido de sódio. 

Preparada adicionando uma parte em peso de uma solução de NaOH 

1M a duas partes de sílica gel previamente extraída e ativada.  

8.1.2.3.9 Sílica-gel impregnada com 40% (m/m) de ácido sulfúrico. Preparada 

adicionando duas partes em peso de ácido sulfúrico concentrado a três 

partes de sílica-gel previamente extraída e ativada. 

8.1.2.3.10 Alumina ácida Supelco 19996-6C. Extrair em soxhlet com 

diclorometano por 18 horas e ativar por aquecimento a 130°C no 

mínimo durante 12 horas. 
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8.1.2.3.11 Carvão ativo Carbopack C (Supelco), previamente lavado com 

metanol e seco a vácuo a 110°C. 

8.1.2.3.12 Celite 545 (Supelco). 

 

8.1.2.4. Procedimento 

 

8.1.2.4.1 Preparação dos borbulhadores 

8.1.2.4.1.1 Utilizar 4 lavadores de 500 mL. 

8.1.2.4.1.2 Deixar o primeiro lavador vazio. 

8.1.2.4.1.3 Colocar aproximadamente 100 ml de água livre de compostos 

orgânicos no segundo e terceiro lavadores. 

8.1.2.4.1.4 Colocar no quarto lavador aproximadamente 200 a 300 g de 

sílica-gel. 

8.1.2.4.1.5 Pesar todos os lavadores com precisão de + 0,5 g. 

8.1.2.4.1.6 Montar os frascos lavadores em série e ligá-los através de tubos 

em U. 

8.1.2.4.1.7 Conectar na saída do quarto lavador um termômetro com 

precisão de + 1°C. 

8.1.2.4.2 Determinações preliminares 

8.1.2.4.2.1 Selecionar o local de amostragem e o número mínimo de pontos 

de amostragem conforme método CETESB L9.232. 

8.1.2.4.2.2 Montar o equipamento de amostragem conforme figura 7. 
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8.1.2.4.2.3 Determinar a pressão estática, temperatura, pressões de 

velocidade, umidade do gás na chaminé,  massa molecular seca e 

calcular o diâmetro da boquilha conforme método CETESB L9.232.  

8.1.2.4.2.4 Determinar o tempo de amostragem. O tempo mínimo de 

amostragem requerido para se alcançar um volume mínimo de 

amostra e o correspondente limite de detecção (LD) é dado por: 

 

        

 

O tempo total de amostragem deve ser maior ou equivalente ao 

tempo mínimo de amostragem requerido para alcançar o limite de 

detecção necessário e não deve exceder 8 horas. 

 

8.1.2.4.3 Checar vazamentos no sistema. 

 

8.1.2.4.4 Coleta da amostra 

8.1.2.4.4.1 Fazer as leituras iniciais de gás seco, pressão barométrica e 

temperaturas. 

8.1.2.4.4.2 Posicionar a sonda no primeiro ponto de amostragem e bloquear 

toda a região em volta pra evitar diluição do gás pelo ar. 

8.1.2.4.4.3 Ligar a bomba e ajustar o fluxo imediatamente para a condição 

isocinética. 

desejado ãoconcentraç de LD x Amostragem de Velocidade

analítico LD
  mínimo Tempo =
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8.1.2.4.4.4 Anotar as temperaturas de entrada e saída do gasômetro, 

chaminé, borbulhadores, porta filtro, sonda, "trap" adsorvente, 

lavador com sílica gel, e anotar o vácuo exercido pela bomba de 

amostragem, permanecendo neste ponto o tempo determinado em 

8.1.2.4.2.3. 

Obs: Periodicamente, deve ser verificado se existe água condensada nas 

conecções de vidro da sonda para o filtro e para o condensador. Se 

qualquer condensação é evidente, verificar se os sensores de 

temperatura e os sistemas de aquecimento estão funcionando 

apropriadamente. Deve ser mantido gelo no compartimento dos 

lavadores para manter a temperatura na entrada do "trap" 

adsorvente e na saída do lavador com sílica-gel a 20 °C. 

8.1.2.4.4.5 Anotar o volume coletado. 

8.1.2.4.4.6 Repetir 8.1.2.4.4.1 a 8.1.2.4.4.5, inserindo a sonda nos outros 

pontos da chaminé. 

8.1.2.4.4.7 Verificar vazamentos no sistema. 

8.1.2.4.4.8 Desconectar a sonda do sistema e tampar a boquilha e a outra 

extremidade da sonda com folha de alumínio previamente limpa, ou 

equivalente. 

8.1.2.4.4.9 Desconectar o porta filtro e os lavadores e tampar as suas 

extremidades. 

8.1.2.4.4.10 Desconectar o módulo adsorvente, tampar as suas 

extremidades com folha de alumínio ou tampas de vidro, e manter 

refrigerado. 
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8.1.2.4.5 Recuperação da amostra 

8.1.2.4.5.1 Remover cuidadosamente o filtro do porta filtros para uma placa 

de petri, devidamente identificada, e tampar cuidadosamente. 

8.1.2.4.5.2 Transferir quantitativamente o material depositado no interior da 

boquilha, sonda, linha de transferência da sonda, ciclone (se 

utilizado), e parte frontal do porta filtro (parte ligada a sonda), 

lavando primeiramente cada uma das partes três vezes com 

acetona, e depois três vezes com diclorometano e duas vezes com 

tolueno. Usar uma escova de nylon para auxiliar na remoção dos 

materiais aderidos nas paredes. Recolher todas as lavagens num 

mesmo recipiente. Lavar a escova com acetona e diclorometano 

para remover qualquer material restante. Identificar e lacrar o 

recipiente com as lavagens. 

8.1.2.4.5.3 Lavar a parte de trás do porta filtro, a ligação entre o porta filtro 

e o condensador e o condensador, três vezes com acetona, 

seguida com duas lavagens com diclorometano e duas com 

tolueno. Juntar todas as lavagens num mesmo recipiente identificar 

e lacrar adequadamente. 

8.1.2.4.5.4 Anotar qualquer coloração presente nos lavadores, e medir o 

conteúdo de umidade do gás, pesando os primeiros três lavadores 

com precisão de + 0,5 g. 

8.1.2.4.5.5 Pesar o frasco lavador com sílica, para determinar a umidade, 

com precisão de + 0,5 g. 
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8.1.2.4.5.6 Guardar as amostras sob refrigeração. Todas as amostras 

devem ser extraídas num período de 30 dias após a coleta. 

 

 

8.1.2.4.6 Extração das amostras 

8.1.2.4.6.1 Filtro e lavagens  

8.1.2.4.6.1.1 Colocar 1 g de sílica-gel ou sulfato de sódio anidro num 

cartucho de extração soxhlet e tampar com lã de vidro. 

8.1.2.4.6.1.2 Carregar o balão de extração com tolueno, adicionar 

pedras de ebulição e extrair no mínimo durante 3 horas. 

8.1.2.4.6.1.3 Deixar esfriar e descartar o tolueno. 

8.1.2.4.6.1.4 Remover o cartucho do sistema de extração soxhlet e 

colocar em um béquer. 

8.1.2.4.6.1.5 Transferir o filtro com a amostra diretamente para o 

cartucho de extração. 

8.1.2.4.6.1.6 Lavar a placa de petri três vezes com 10 ml de tolueno, 

coletando no próprio béquer com o cartucho. 

8.1.2.4.6.1.7 Tomar o recipiente com as lavagens 8.1.2.4.5.2 e colocar 

em um concentrador do tipo Kuderna-Danish. 

8.1.2.4.6.1.8 Concentrar para um volume de 1-2 ml. 

8.1.2.4.6.1.9 Lavar o recipiente original das lavagens 3 vezes com 

pequenas porções de diclorometano. 

8.1.2.4.6.1.10 Juntar com a amostra concentrada no Kuderna-Danish. 

8.1.2.4.6.1.11 Concentrar próximo a secura. 
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8.1.2.4.6.1.12 Adicionar o concentrado ao filtro contido no cartucho 

soxhlet. 

8.1.2.4.6.1.13 Adicionar 100 ul de solução de padrão interno. 

8.1.2.4.6.1.14 Tampar o cartucho com lã de vidro e colocá-lo no 

extrator soxhlet. 

8.1.2.4.6.1.15 Transferir o tolueno contido no béquer para o balão de 

extração. 

8.1.2.4.6.1.16 Encher o balão de extração com tolueno até 2/3 do seu 

volume e adicionar pedras de ebulição. 

8.1.2.4.6.1.17 Conectar o balão no extrator e iniciar a extração. 

8.1.2.4.6.1.18 Ajustar o aquecimento de modo que o extrator faça três 

ciclos por hora e extrair durante 16 horas. 

8.1.2.4.6.1.19 Deixar o soxhlet esfriar e transferir o extrato para um 

rotoevaporador. 

8.1.2.4.6.1.20 Lavar o balão de extração 3 vezes com 10 ml de tolueno 

e transferir para o rotoevaporador. 

8.1.2.4.6.1.21 Concentrar o extrato até aproximadamente 10 ml. 

8.1.2.4.6.1.22 Reduzir o volume do extrato para cerca de 100 ul com o 

auxílio de um fluxo de nitrogênio. 

8.1.2.4.6.1.23 Dissolver o resíduo em 5 ml de hexano. 

 

8.1.2.4.6.2 Resina XAD-2 e lavagens 8.1.2.4.5.3 
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8.1.2.4.6.2.1 Preparar um sistema cartucho de extração e sílica-

gel/sulfato de sódio como nos itens 8.1.2.4.6.1.1 a 

8.1.2.4.6.1.4. 

8.1.2.4.6.2.2 Transferir a resina XAD-2 para o cartucho de extração. 

8.1.2.4.6.2.3 Lavar vigorosamente o módulo adsorvente primeiramente 

com metanol, e se necessário com tolueno, recolhendo no 

béquer com o cartucho de extração. 

8.1.2.4.6.2.4 Adicionar no cartucho de extração a lã de vidro que 

tampava a XAD-2 no módulo adsorvente. 

8.1.2.4.6.2.5 Tegar o recipiente com as lavagens 8.1.2.4.5.3 e colocar 

em um extrator do tipo Kuderna-Danish. 

8.1.2.4.6.2.6 Concentrar para um volume de 1-2 ml. 

8.1.2.4.6.2.7 Lavar o recipiente original das lavagens 3 vezes com 

pequenas porções de diclorometano. 

8.1.2.4.6.2.8 Juntar com a amostra concentrada no Kuderna-Danish. 

8.1.2.4.6.2.9 Concentrar próximo à secura. 

8.1.2.4.6.2.10 Adicionar o concentrado à resina contida no cartucho 

soxhlet. 

8.1.2.4.6.2.11 Proceder como nos itens 8.1.2.4.6.1.13 à 8.1.2.4.6.1.25. 

8.1.2.4.6.2.12 Misturar os extratos obtidos em 8.1.2.4.6.1.23 e 

8.1.2.4.6.2.11 

8.1.2.4.6.2.13 Dividir a amostra em duas partes iguais. 

8.1.2.4.6.2.14 Guardar uma das amostas adequadamente identificada 

e lacrada, e proceder com o Cleanup na outra amostra. 
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8.1.2.4.6.3 Amostra para cálculo da taxa de recuperação (Validação) 

8.1.2.4.6.3.1 Preparar um sistema cartucho de extração e sílica-

gel/sulfato de sódio como nos itens 8.1.2.4.6.1.1 a 

8.1.2.4.6.1.4. 

8.1.2.4.6.3.2 Transferir para o cartucho de extração a mesma 

quantidade de resina, previamente limpa, usada na coleta. 

8.1.2.4.6.3.3 Adicionar padrão interno. 

8.1.2.4.6.3.4 Adicionar 1 ml da solução 8.1.2.4.6.3.3. no cartucho de 

extração com a resina. 

8.1.2.4.6.3.5 Deixar em repouso durante aproximadamente 1 hora. 

8.1.2.4.6.3.6 Proceder como nos itens 8.1.2.4.6.1.13 à 8.1.2.4.6.1.23. 

 

8.1.2.4.7 Cleanup da amostra 

O mesmo cleanup é usado para os extratos 8.1.2.4.6.1 e 8.1.2.4.6.2. 

8.1.2.4.7.1 Cleanup ácido - basico 

Esse cleanup não é necessário para amostras incolores. 

8.1.2.4.7.1.1 Transferir quantitativamente o extrato para um funil de 

separação de 125 ml. 

8.1.2.4.7.1.2 Adicionar 40 ml de ácido sulfúrico concentrado e agitar 

vigorosamente durante 2 minutos. 

8.1.2.4.7.1.3 Remover e descartar a fase ácida. 
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8.1.2.4.7.1.4 Repetir a lavagem ácida até a fase ácida não apresentar 

coloração. Essa lavagem deve ser realizada no máximo 4 

vezes. 

8.1.2.4.7.1.5 Adicionar 40 ml de solução de cloreto de sódio 5% (m/v) 

e agitar vigorosamente durante 2 minutos. 

8.1.2.4.7.1.6 Remover e descartar a fase aquosa. 

8.1.2.4.7.1.7 Adicionar 40 ml de solução de hidróxido de potássio 20% 

(m/v) e agitar vigorosamente durante 2 minutos. 

8.1.2.4.7.1.8 Remover e descartar a fase básica. 

8.1.2.4.7.1.9 Repetir a lavagem básica até a fase básica não 

apresentar coloração. Essa lavagem deve ser realizada no 

máximo 4 vezes. 

Obs: Bases fortes podem degradar certas PCDDs/PCDFs, 

portanto, o tempo de contato nas lavagens básicas deve ser 

minimizado. 

8.1.2.4.7.1.10 Adicionar 40 ml de solução de cloreto de sódio 5% (m/v) 

e agitar vigorosamente durante 2 minutos. 

8.1.2.4.7.1.11 Remover e descartar a fase aquosa. 

8.1.2.4.7.1.12 Secar a fase orgânica passando esta através de um 

funil contendo um filtro com sulfato de sódio anidro. 

8.1.2.4.7.1.13 Coletar o extrato em um recipiente de tamanho 

apropriado. 
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8.1.2.4.7.1.14 Lavar o funil de separação com porções de 15 ml de 

hexano, passar através do filtro com sulfato de sódio e 

adicionar ao recipiente com o extrato. 

8.1.2.4.7.1.15 Colocar os extratos num tubo concentrador. 

8.1.2.4.7.1.16 Colocar o tubo num banho de água a aproximadamente 

35°C e evaporar o solvente até 1 ml de hexano, usan do um 

leve fluxo de nitrogênio seco. O vapor de nitrogênio deve 

ser filtrado através de uma coluna de carvão ativado antes 

de passar pelo extrato. A parede interna do tubo deve ser 

lavada com hexano várias vezes durante a operação. 

 

8.1.2.4.7.2 Coluna cromatográfica de sílica-gel e alumina 

8.1.2.4.7.2.1 Pegar uma coluna cromatográfica de vidro de 1cm x 30 

cm e inserir  lã de vidro no fundo. 

8.1.2.4.7.2.2 Adicionar 1 g de sílica gel batendo suavemente na coluna 

para que a sílica se acomode. 

8.1.2.4.7.2.3 Adicionar 2 g de sílica-gel impregnada com hidróxido de 

sódio, 1 g de sílica-gel, 4 g de sílica-gel impregnada com 

ácido sulfúrico 98 % e 2 g de sílica-gel. Após cada adição 

bater suavemente na coluna para que a sílica se acomode. 

8.1.2.4.7.2.4 Pegar uma coluna cromatográfica de vidro de 1cm x 30 

cm e inserir lã de vidro no fundo. 

8.1.2.4.7.2.5 Adicionar 6 g de alumina ácida ativada e bater 

suavemente na coluna para que a alumina se acomode. 



 96

8.1.2.4.7.2.6 Adicionar hexano nas duas colunas até que elas estejam 

livres de bolhas de ar. 

8.1.2.4.7.2.7 Montar as duas colunas de maneira que o eluído da 

coluna de sílica entre diretamente na coluna de alumina. 

Alternativamente, as duas colunas podem ser eluídas 

separadamente. 

8.1.2.4.7.2.8 Transferir quantitativamente o extrato 8.1.2.4.7.1.16 para 

o topo da coluna de sílica. 

8.1.2.4.7.2.9 Eluir o extrato da coluna de sílica com 90 ml de hexano 

diretamente para a coluna de alumina. Não permitir que a 

coluna de alumina fique seca. 

8.1.2.4.7.2.10 Adicionar 20 ml de hexano na coluna de alumina e eluir 

até que o nível de hexano esteja ligeiramente abaixo da 

superfície da alumina. Coletar o hexano eluída num 

recipiente separado e guardar este sob refrigeração para uso 

posterior, se necessário, para verificar possível perda de 

analitos marcados. 

8.1.2.4.7.2.11 Adicionar 20 ml de diclorometano 20% em hexano (v/v) 

à coluna de alumina e coletar o eluato. 

8.1.2.4.7.2.12 Concentrar o extrato à aproximadamente 2-3 ml como 

em 8.1.2.4.7.1.16. Não concentrar o eluato até a secura. 

 

8.1.2.4.7.3 Coluna cromatográfica de carbono 
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8.1.2.4.7.3.1 Misturar vigorosamente 9,0 g de carvão ativo com 41,0 g 

de celite para produzir uma mistura 18% (m/m). 

8.1.2.4.7.3.2 Ativar a mistura a 130°C por 6 horas e guardar em um 

dessecador. 

8.1.2.4.7.3.3 Inserir lã de vidro no fundo de uma pipeta graduada de 

10 ml, previamente limpa. 

8.1.2.4.7.3.4 Adicionar 1 g da mistura de carvão ativo e celite, dando 

leves pancadinhas na coluna para que a mistura fique 

empacotada. 

8.1.2.4.7.3.5 Lavar a coluna com 4 ml de tolueno, 2 ml de 

diclorometano/metanol/tolueno (75:20:5 v/v), 4 ml de 

ciclohexana/diclorometano (50:50 v/v). 

8.1.2.4.7.3.6 Descartar todas as lavagens da coluna. 

8.1.2.4.7.3.7 Transferir o extrato concentrado 8.1.2.4.7.2.12, para a 

coluna ainda úmida. 

8.1.2.4.7.3.8 Lavar o frasco do extrato com duas porções de 0,5 ml de 

hexano e transferir para a coluna. 

8.1.2.4.7.3.9 Eluir a coluna com 10 ml de ciclohexana/diclorometano 

(50:50 v/v), e depois com 5 ml de 

diclorometano/metanol/tolueno (75:20:5 v/v). 

8.1.2.4.7.3.10 Recolher os eluatos em um mesmo recipiente, e usar 

para checar a eficiência da coluna. 

8.1.2.4.7.3.11 Eluir a fração PCDD/PCDF com 20 ml de tolueno, e 

coletar o eluato. 
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8.1.2.4.7.4 Concentração final da amostra 

 

8.1.2.4.7.4.1Transferir quantitativamente o eluato 8.1.2.4.7.3.11 em um 

rotoevaporador 

8.1.2.4.7.4.2 Concentrar o extrato até aproximadamente 10 ml. 

8.1.2.4.7.4.3 Colocar o tubo num banho de água a aproximadamente 

35°C e evaporar o solvente até 1 ml de tolueno, usa ndo um 

leve fluxo de nitrogênio seco. O vapor de nitrogênio deve ser 

filtrado através de uma coluna de carvão ativado antes de 

passar pelo extrato. A parede interna do tubo deve ser 

lavada com hexano várias vezes durante a operação. 

8.1.2.4.7.4.4 Transferir quantitativamente o extrato para um vial cônico 

de 2 ml previamente limpo com tolueno. 

8.1.2.4.7.4.5 Reduzir o volume para 100 ul com leve fluxo de 

Nitrogênio. 

8.1.2.4.7.4.6 Guardar sob refrigeração e analisar dentro de um período 

de 45 dias. 

 

 

8.1.2.5 Cálculos 

 

Conforme método CETESB L9.232 
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8.1.2.6 Análise 

 

Efetuar a análise por Cromatografia a Gás com sistema de detecção de 

espectometria de massa de alta resolução (GC/HRMS) conforme figuras 16 e 17. 
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Figura 16. Esquema da análise Cromatografica baseado na metodologia USEPA 8290 e metodologia do item 8.1.2. 

 

Início

Adição do Padrão Interno

Amostra de 1 a 1000 g.
Determinar o peso em frasco

previamente tarado

Adição de 100 ul de mistura de
padrões fortificados na amostra

Extração da amostra conforme
procedimento

Clean up

Lavagem ácida

Selecionar o ciclo de aquisição
para menor ou igual a 1 seg

Eluição pela coluna de Sílica

Eluição pela coluna de Alumina

Eluição pela coluna de Carbono

Lavagem alcalina
Fazer o tune do espectrometro

de massa

Operar o espectrometro no
modo SIM (selected ion

monitoring)

Análise CG/HRMS

Escolher a coluna e condições
cromatográficas adequadas

Calibração Inicial do Sistema

As 5 soluções de calibração
devem ser utilizadas na

calibração inicial

%RSD para padrões não
marcados deve estar entre +/-

20 %

Critérios de aceitação da
calibração inicial

Analisar os 5 padrões de
calibração

Injetar 2 uL da solução para
check da eficiência da coluna

Relação sinal ruído do CG deve
ser > = 2,5

%RSD para padrões  marcados
deve estar entre +/- 30 %

A
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Figura 17. Esquema da análise Cromatografica  - continuação da figura 16.

A relação de abundância dos
íons deve estar dentro dos

limites do método 8290

Analise

Reduzir o volume do extrato e
do branco para 10 a 50 uL

Injetar 2 uL de cada amostra no
CG

Adquirir os dados SIM do
espectrometro de massa

Critérios de Identificação
Cromatográfica

Interferência de Difenil eter
policlorados

Relação de abundância dos
íons

Relação sinal ruído

Tempo de retenção relativa

Calcular a concentração de
PCDD e PCDF

Somar a concentração de cada
isômero no caso de uma série

homóloga

Repetir a análise com uma
menor quantidade de amostra

caso os resultados excedam os
limites da calibração

Calcular a taxa de recuperação
de 9 padrões internos

Cálculo do Fator de
Equivalência Tóxico (FET)

Calcular o limite de detecção
estimado

Fim

RRF dos padrões marcados
devem estar entre +/- 30 % dos

valores da calibração inicial

RRF dos padrões não
marcados devem estar entre +/-
20 % dos valores da calibração

inicial

Critérios de aceitação da
calibração de rotina

Efetuar a cada 12 horas com a
injeção do padrão

Calibração de Rotina

Relação isotópica dentro dos
limites do método 8290 (tabela

8)

A
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Figura 18. Aparelho Kuderna-Danish 

Coluna de 
Snyder 

Frasco 
evaporador 

Dedo 
volumétrico 
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8.1.3. Metodologia para o tratamento da Resina XAD-2 

 

8.1.3.1 Objetivo 

 

A resina XAD-2,  disponível comercialmente, é impregnada com uma 

solução de bicarbonato para impedir o crescimento microbiológico durante 

a estocagem. Tanto a solução de bicarbonato quanto qualquer espécie de 

monômero ou polímero capaz de ser extraído, deve ser removida da resina 

antes de seu uso. 

 

 

8.1.3.2 Reagentes e materiais 

 

8.1.3.2.1 Água bidestilada e purificada pelo Milli Q. 

8.1.3.2.2 Metanol grau pesticida Merck. 

8.1.3.2.3 Diclorometano grau pesticida Merck 

8.1.3.2.4 Cartucho de celulose para extração soxhlet 

8.1.3.2.5 Extrator soxhlet 

8.1.3.2.6 Cilindro de nitrogênio de alta pureza (99,999 %) 

8.1.3.2.7 Carvão ativo 
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8.1.3.3. Procedimento  

 

8.1.3.3.1 Extração da XAD-2 

 

8.1.3.3.1.1 Pesar uma quantidade de resina XAD-2,  necessária para o 

teste que será realizado.  

8.1.3.3.1.2 Colocar a resina em um béquer. 

8.1.3.3.1.3 Lavar a resina com água destilada livre de compostos 

orgânicos e descartar a água de lavagem. 

8.1.3.3.1.4 Encher o béquer com água destilada livre de compostos 

orgânicos (Milli Q), deixar descansar durante a noite e 

descartar. 

8.1.3.3.1.5 Colocar a resina no cartucho de extração Soxhlet. 

8.1.3.3.1.6 Colocar o cartucho dentro do extrator Soxhlet.  

8.1.3.3.1.7 Realizar a extração, usando água como solvente, durante 8 

horas. 

8.1.3.3.1.8 Trocar o solvente para metanol e realizar a extração durante 

22 horas. 

8.1.3.3.1.9 Trocar o solvente para diclorometano e realizar a extração 

durante 22 horas. 

8.1.3.3.1.10 Trocar o diclorometano e extrair por mais 22 horas. 

 

 

 



 105

 

8.1.3.3.2 Secagem da XAD-2 

 

8.1.3.3.2.1 Transferir a resina XAD-2 para um tubo de pirex de 10,2 cm 

de largura e 0,6 m de comprimento. 

8.1.3.3.2.2 Conectar a saída do cilindro de nitrogênio a uma coluna 

contendo aproximadamente 150 ml em volume de carvão ativo. 

8.1.3.3.2.3 Conectar na outra extremidade da coluna de carvão ativo o 

tubo contendo a resina XAD-2. 

8.1.3.3.2.4 Ajustar a velocidade do fluxo do gás de maneira a provocar 

uma leve agitação no tubo contendo XAD-2. 

 

 

8.1.3.4. Controle da qualidade 

 

8.1.3.4.1 Diclorometano residual 

 

8.1.3.4.4.1 Pesar 1,0 + 0,1 g de resina XAD-2 seca e colocar em um vial 

. 

8.1.3.4.4.2 Adicionar 3 ml de tolueno, tampar e agitar o vial. 

8.1.3.4.4.3 Injetar 5 ul num cromatógrafo a gás, usando as seguintes 

condições: 
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-Coluna capilar de sílica fundida, HP-FFAP 25 m de comprimento, 

0,25 mm de diâmetro interno e 0,33 um de espessura de filme, ou 

equivalente; 

-gás de arraste: nitrogênio a 30 ml/min; 

-Detector FID com sensibilidade de 10-11 A/mV; 

-Temperatura no injetor: 250°C 

-Temperatura no detector :305°C 

-Programa: 70°C (0 min), 15°C/min, 250°C 

 

8.1.3.4.4.4 Injetar 5 ul de uma solução de referência que consiste de 2,5 

ul de diclorometano em 100 ml de tolueno, simulando 100 ug de 

diclorometano residual na resina. 

8.1.3.4.4.5 Comparar a área obtida para a mostra XAD-2 com a área da 

solução de referência. O conteúdo máximo aceitável é de 1,000 

ug de diclorometano por grama de resina. 
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8.1.4.  Metodologia para determinação 1, 4 – diclorobenzeno  

 

8.1.4.1 Objetivo 

 

Descrever um método para determinar a concentração de compostos 

orgânicos semi voláteis em extratos preparados de amostragens 

ambientais. 

  

8.1.4.2 Materiais 

 

8.1.4.2.1 Cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massa: 

Saturn 3 - Varian . 

8.1.4.2.2 Coluna capilar de sílica fundida de 30 m de comprimento, 0,25 

mm (ou 0,32 mm) de diâmetro interno e  1 um de espessura de filme 

(J&W Scientific DB-5 ), ou equivalente. 

8.1.4.2.3 Computador conectado ao espectrômetro de massa. 

8.1.4.2.4 Balança analítica com precisão de + 0,0001 g. 

8.1.4.2.5 Microseringa de 10 uL. 

 

8.1.4.3 Reagentes 

 

8.1.4.3.1 Água destilada livre de compostos orgânicos. 

8.1.4.3.2 Solução de padrão estoque de 1000 mg/L. 

8.1.4.3.2.1 Pesar cerca de 0,0100 g de 1,4-diclorobenzeno. 
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8.1.4.3.2.2 Dissolver o material em acetona padrão pesticida. 

8.1.4.3.2.3 Ajustar o volume para 10 ml em um balão volumétrico. 

8.1.4.3.2.4 Transferir a solução para um vial com tampa de teflon. 

8.1.4.3.2.5 Guardar ao abrigo da luz e sob refrigeração a -10°C.  

 

8.1.4.3.3 Solução de padrão interno. 

8.1.4.3.3.1 Pesar 0,200 g de padrão interno.  

8.1.4.3.3.2 Dissolver com 10 mL de diclorometano. 

8.1.4.3.3.3 Transferir para um balão volumétrico de 50 ml e completar o 

volume com diclorometano. 

8.1.4.3.3.4 Guardar sob refrigeração a - 10°C. 

8.1.4.3.4 Padrão de perfluorotributilamina (PFTBA), para realizar o tune do 

equipamento. 

 

 

8.1.4.4 Procedimento 

 

8.1.4.4.1 Fazer a calibração inicial do equipamento com PFTBA conforme 

as instruções do fabricante. 

8.1.4.4.2 Ajustar as condições do CG/MS conforme abaixo: 

Varredura de massa: 35-500 uma. 

Tempo de varredura: 1 s/varredura. 

Temperatura inicial: 40°C, durante 4 minutos. 

Programa de temperatura: 40 - 270°C a 10°C/minuto. 
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Temperatura final: 270°C 

Temperatura do injetor: 250-300°C 

Temperatura da linha de tranferência: 250-300°C 

Gás de arraste: Hélio a 30 cm/s 

Somente Ion Trap (para CG/MS Saturn 3 - Varian): Modulação axial 

e corrente de emissão de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

8.1.4.4.3 Deixar que o extrato da amostra alcance a temperatura ambiente. 

8.1.4.4.4 Adicionar 10 ul de solução de padrão interno para 1 ml do extrato 

concentrado da amostra. 

8.1.4.4.5 Injetar uma alíquota de 1-2 ul do extrato concentrado no CG/MS. 

Obs: Se a resposta de qualquer íon exceder a faixa de calibração inicial 

do CG/MS, o extrato concentrado da amostra deve ser diluído e 

reanalisado. 

8.1.4.4.6 Fazer a análise qualitativa da amostra. Se os padrões estiverem 

disponíveis essa análise é feita por comparação do tempo de 

retenção e do espectro de massa da amostra e do padrão. Se os 

padrões não estão disponíveis realiza-se uma busca na biblioteca 

para tentativa de identificação dos componentes presentes na 

amostra. 

8.1.4.4.7 Efetuar a análise quantitativa da amostra, seguindo os passos 

abaixo: 

8.1.4.4.7.1 Injetar 1-2 ul dos padrões dos compostos a serem 

analisados, nas concentrações adequadas para a construção 
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das curvas de calibração. Os padrões deverão conter a mesma 

concentração de padrão interno dos extratos das amostras. 

Injetar o mesmo volume usado para os extratos das amostras. 

8.1.4.4.7.2 Obter o cromatograma. 

8.1.4.4.7.3 Integrar as áreas dos íons característicos dos componentes 

a serem analisados. 

8.1.4.4.7.4 Construir uma curva de calibração, plotando a abundância do 

íon característico (A p/ Api) de cada padrão injetado, versus a 

concentração. Onde: 

 

Ap : área do padrão analítico  

Apí: área do padrão interno 

 

8.1.4.4.7.5 Efetuar regressão linear para obter a equação de reta e o 

coeficiente de correlação. Se a correlação for menor que 0,99 

reinjetar os padrões e, se necessário, alterar a faixa de 

calibração até a obtenção desta correlação. 

8.1.4.4.7.6 Obter a concentração dos extratos das amostras em análise 

referindo-se à curva de calibração. 

8.1.4.4.7.7 Calcular a concentração nas amostras em função das 

massas pesadas das amostras e redução de volume 

empregado. 
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8.1.5. Método de análise de Solventes em Efluentes Líquidos 

 

8.1.5.1 Objetivo 

 

Descrever a determinação do teor de Benzeno, Tolueno, Xilenos e solventes  

halogenados por CG/MS-HS (Cromatografia gasosa acoplada ao detector de 

massa e amostrador por espaço confinante - Head Space) em amostras de 

águas residuárias. 

 

8.1.5.2 Reagentes 

 

8.1.5.2.1 Estireno P.A. Merck. 

8.1.5.2.2 Tolueno P.A. Merck. 

8.1.5.2.3 Xileno P.A. Merck. 

8.1.5.2.4 Dicloroetano P.A. Merck. 

8.1.5.2.5 Metanol P.A. Merck ou equivalente. 

8.1.5.2.6 Água bidestilada. 

 

8.1.5.3 Equipamentos 

 

8.1.5.3.1 Cromatógrafo à Gás Varian mod. 3400 acoplado a detector de massa 

mod. Saturn 3. 

8.1.5.3.2 Head Space mod. Tekmar 7000. 
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8.1.5.3.3 Vidraria comum de laboratório. 

8.1.5.3.4 Vials para Head Space (10 mL). 

8.1.5.3.5 Septos, lacres de alumínio e alicate para lacrar frascos. 

8.1.5.3.6 Microsseringa de 10 uL. 

8.1.5.3.7 Coluna capilar de sílica fundida HP 624, 60 m de comprimento, 0,32 

mm de diâmetro interno e 1,8 m de espessura de filme, Hewlett Packard 

(P/N 19.091.V-416). 

 

8.1.5.4  Procedimento 

 

8.1.5.4.1 Curva de calibração 

 

8.1.5.4.1.1 Pesar cerca de 0,01 g do padrão de dicloroetano, tolueno e xileno, 

em um balão volumétrico de 50 mL (Solução A). 

8.1.5.4.1.2 Pesar, em um outro balão volumétrico de 100 mL, 0,01 g do padrão 

de monômero de estireno (Solução B). 

8.1.5.4.1.3 Avolumar cada balão com metanol. 

8.1.5.4.1.4 Pipetar uma alíquota de 5,0 mL das soluções A e B em balões 

volumétricos de 25 mL separados. 

8.1.5.4.1.5 Avolumar com metanol (Solução C e D). 

8.1.5.4.1.6 Pipetar 5 mL de água bidestilada em vials de Head Space, com 

auxílio de uma pipeta volumétrica. 
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8.1.5.4.1.7 Pipetar alíquotas de 1 e 2 uL das soluções C e D  e alíquotas de 1, 

2, 5, 10 e 25 uL das soluções A e B, em vials separados do item 

5.1.6, com auxílio de uma microsseringa. 

8.1.5.4.1.8 Lacrar cada frasco. 

8.1.5.4.1.9 Injetar nas condições descritas no item 8.1.5.6. 

 

8.1.5.5 Análise 

 

8.1.5.5.1 Pipetar alíquotas de 5 mL das águas residuárias em vials de Head 

Space com auxílio de pipetas volumétricas. 

8.1.5.5.2 Lacrar cada frasco. 

8.1.5.5.3 Injetar nas condições descritas no item 8.1.5.6. 

 

8.1.5.6 Condições cromatográficas  

 

8.1.5.6.1 Coluna: HP 624 do item 8.1.5.3.7. 

8.1.5.6.2 Temperatura do Injetor: 260 ºC. 

8.1.5.6.3 Temperatura do Detector: 260 ºC. 

8.1.5.6.4 Temperatura Coluna: 

Inicial: 40ºC (ISO 5 min.) 

Programação:10ºC/min. 

Final:150ºC (ISO 8 min.). 

8.1.5.6.5 Gás de arraste: Hélio: Fluxo: 1,1mL/min.  

8.1.5.6.6 Modo de injeção: Splitless. 
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8.1.5.6.7 Volume de injeção: 1,0 mL. 

8.1.5.6.8 Detector de massa: Delay = 5,0 min.  

8.1.5.6.9 Range: 30-350 m/z. 

8.1.5.6.10 Run Time: 24 min. 

8.1.5.7 Condições do Tekmar 7050 - Head Space 

8.1.5.7.1 Pressão da linha de transf. do Head Space: 9.9 psi. 

8.1.5.7.2 Temperatura da plataforma: 90ºC Equilíbrio da plataforma = 0,5 

8.1.5.7.3 Equilíbrio da amostra = 3,0 

8.1.5.7.4 Mixer ON  Mix = 5,0 

8.1.5.7.5 Mix power = 5,0  Stabilize = 1,0 

8.1.5.7.6 Pressão = 0,30 

8.1.5.7.7 Equilíbrio de pressão: 0,05. 

8.1.5.7.8 Vial/Inj.: 1,00 

8.1.5.7.9 Sample Loop = 90°C 

8.1.5.7.10 Loop: 0,20.  

8.1.5.7.11 Equilíbrio Loop: 0,05 

8.1.5.7.12 Temperatura do transfer line: 100ºC. 

8.1.5.7.13 CG cycle time = 10 min 

 

 

8.1.5.8 Cálculos  

 

8.1.5.8.1 Calcular conforme método de padronização externa. 
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8.2 Toxicidade 1, 4 – diclorobenzeno 

 

A seguir estão descritos os dados toxicológicos do 1,4-Diclorobenzeno utilizado 
como PCOP. 
 
Numero CAS : 106-46-7 
 
Principal uso:  Agricultura 
 
Principais Efeitos: Teratogênico 
                           Mutagênico 
                           Afeta a reprodução 
                           Irritante 
 
Toxicidade  
  
TDLo    : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Humana 
DOSE / DURAÇÃO            : 300 mg/kg 
EFEITOS TOXICOS  : Sensibilidades dos orgãos, alterações na respiração,  

hipermotilia e   diarréia. 
  
LDLo     : Menor dose letal publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA : Humana 
DOSE / DURAÇÃO            : 857 mg/kg 
 
 
LDLo     : Menor dose Letal Publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO : Não reportado 
ESPÉCIE OBSERVADA : Humana 
DOSE / DURAÇÃO           : 357 mg/kg 
 
 
LD50    : Dose letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA  : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO            : 500 mg/kg 
 
LD50     : Dose letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Aplicação sobre a pele 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO            : >6 g/kg 
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LD50     : Dose letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Intraperitonial 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO            : 2562 mg/kg 
 
 
LCLo     : Menor Concentração letal publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Inalação 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Gatos 
DOSE / DURAÇÃO           : 37 gm/m3/30 minutos 
EFEITOS TOXICOS  : Anestésico geral 
    
  
TDLo     : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Camundongos 
DOSE / DURAÇÃO            : 3 g/kg/1W-I 
EFEITOS TOXICOS  : Alterações no fígado incluindo alteração no peso, 

inibição enzimática e mudanças no sangue. Tremores. 
  
 
 
Teratogenia 
  
TDLo     : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO            : 155 g/kg/2Y-I 
EFEITOS TOXICOS  : Carcinogênico pelo critério RTECS, tumor nos rins e 

uretra. 
    
  
TDLo     : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Camundongos 
DOSE / DURAÇÃO            : 155 g/kg/2Y-I 
EFEITOS TOXICOS  : Carcinogênico pelo critério RTECS, tumor no fígado. 
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Reprodução 
  
TDLo     : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Ratos 
DOSE                      : 7500 mg/kg 
SEXO/DURAçÇÃO  : femeas 6-15 dias após concepção 
EFEITOS TOXICOS  : Anomalias no desenvolvimento do sistema 

musculoesquelético. 
    
  
TCLo     : Menor concentração tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO    : Inalação 
ESPÉCIE OBSERVADA    : Coelhos 
DOSE                      : 800 ppm/6H 
SEXO/DURAÇÃO  : femeas 6-18 dias após concepção 
EFEITOS TOXICOS  : Anomalias no desenvolvimento do sistema 

cardiovalcular. 
    
  
Mutagenicidade 
 
TIPO DE TESTE  : Mutation em microorganismos 
SISTEMA:    : Fungos - Aspergillus nidulans 
DOSE / DURAÇÃO            : 200 mg/L 
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8.3 Toxicidade do 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-p-dioxina 
 
 
Principal Uso  :Subproduto 
 
Principais Efeitos: Teratogênico 
                           Mutagênico 
                           Afeta a reprodução 
                           Irritante 
 
 
Irritação da Pele / Olhos 
  
TIPO DO TESTE       : Teste padrão Draize 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Aplicação nos olhos 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Coelhos 
DOSE / DURAÇÃO             : 2 mg 
SEVERIDADE DA REAÇÃO : Moderado 
 
 
Toxicidade Aguda 
 
TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Aplicação sob a pele 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Humana 
DOSE / DURAÇÃO             : 107 ug/kg 
EFEITOS TOXICOS   : Dermatite e alergia (após exposição tópica) 
  
LD50      : Dose Letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO     : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA   : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO   : 20 ug/kg 
 
LD50      : Dose Letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Intraperitonial 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO             : 24600 ng/kg 
 
LD50      : Dose Letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO       : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA        : Camundongos 
DOSE / DURAÇÃO             : 114 ug/kg 
EFEITOS TOXICOS  : Dilatação da pupila, sensibilidade da pele, 

convulsões e alterações cardíacas. 
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LDLo     : Menor dose letal publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO  : Aplicação sob a pele 
ESPÉCIE OBSERVADA  : Camundongos 
DOSE / DURAÇÃO   : 80 ug/kg 
EFEITOS TOXICOS  : Alterações Gastrointestinais 
  
LD50      : Dose Letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO       : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Cachorros 
DOSE / DURAÇÃO             : 1 ug/kg 
 
  
LD50      : Dose Letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Macacos 
DOSE / DURAÇÃO             : 2 ug/kg 
 
LD50      : Dose Letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO       : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA      : Hamster 
DOSE / DURAÇÃO            : 1157 ug/kg 
EFEITOS TOXICOS : Alterações gastrointestinais, alteração na 

composição do serum, perda de peso ou 
decréscimo no aumento de peso. 

 
LD50      : Dose Letal, 50 % mortes 
TIPO DE EXPOSIÇÃO       : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Sapos 
DOSE / DURAÇÃO             : 1 mg/kg 
 
  
TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA        : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO            : 30 ug/kg/30D-I 
EFEITOS TOXICOS  : Alterações na composição do serum e 

contagem de plaquetas, inibição enzimática com 
alterações na pele e sangue. 

  
TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO      : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA   : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO             : 6500 ng/kg/13W-I 
EFEITOS TOXICOS   : Alterações no peso do fígado e peso do thimus 
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TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO             : 7300 mg/kg/2Y-C 
EFEITOS TOXICOS  : Alterações no peso do fígado, hepatite e 

alterações na composição da urina. 
     
 
 
Teratogenia 
  
TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO             : 52 ug/kg/2Y-I 
EFEITOS TOXICOS  : carcinogênico pelo critério RTECS, tumor no 

fígado e tiróide. 
  
TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Aplicação sob a pele 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Camundongos 
DOSE / DURAÇÃO             : 62 ug/kg/2Y-I 
EFEITOS TOXICOS  : carcinogênico pelo critério RTECS,  tumor  na 

pele. 
     
TD      : Dose Toxica (outra que não a menor) 
TIPO DE EXPOSIÇÃO       : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO             : 137 ug/kg/65W-C 
EFEITOS TOXICOS  : Tumorigênico pelo critério RTECS, tumor no 

fígado e rins. 
    
  
Reprodução 
  
TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Ratos 
DOSE                      : 1500 ng/kg 
SEXO / DURAÇÃO             : femeas 1-3 dias após concepção 
EFEITOS TOXICOS  : fetotoxicidade e anomalias no desenvolvimento 

do sistema urogenital. 
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TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Ratos 
DOSE                       : 1250 ng/kg 
SEXO / DURAÇÃO             : femeas 6-15 dias após concepção 
EFEITOS TOXICOS  : Fetotoxicidade e anomalias no 

desenvolvimento. 
 
TDLo      : Menor dose tóxica publicada 
TIPO DE EXPOSIÇÃO        : Oral 
ESPÉCIE OBSERVADA         : Ratos 
DOSE                       : 1 ug/kg 
SEXO / DURAÇÃO             : femeas em lactação – 15 dias após parto 
EFEITOS TOXICOS   : Alteração no ossos 
 
  
 
 Mutagenicidade 
 
TIPO DE TESTE        : Mutação em microorganismos 
SISTEMA    : Bacteria - Salmonella typhimurium 
DOSE / DURAÇÃO             : 2 mg/L 
 
TIPO DE TESTE        : Mutação em microorganismos  
SISTEMA    : Bacteria - Escherichia coli 
DOSE / DURAÇÃO             : 2 mg/L 
  
TIPO DE TESTE        : Mutação em microorganismos 
SISTEMA    : Mofo - Saccharomyces cerevisiae 
DOSE / DURAÇÃO             : 2 mg/L 
 
TIPO DE TESTE   : Conversão genética e recombinação mitótica 
SISTEMA    : Mofo - Saccharomyces cerevisiae 
DOSE / DURAÇÃO            : 10 mg/L 
 
TIPO DE TESTE        : Inibição de DNA 
TIPO DE EXPOSIÇÃO       : Oral 
SISTEMA    : Ratos 
DOSE / DURAÇÃO             : 200 ug/kg 
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8.4 Dados Cromatográficos referentes as análises de Dioxinas e Furanos 

 

8.4.1. Condições Cromatográficas para análise 

 

Cromatografo: HP 6890 com injector automático 

 

Coluna: DB-5 MS J&W, 60 metros de comprimento, 0,25 um de espessura de 

filme e 0,25 mm de diametro interno. 

 

Pressão na cabeça da coluna: 10 psi com fluxo constante 

 

Temperatura do Forno:   

70°C constante por 4 minutos;  

15°C/min até 220 °C;  

1,5 °C/min até 240 °C,  

constante a 240 °C por 2 minutos;  

4 °C/min até 310 °C,  

constante a 310 °C por 10 min. 

 

8.4.2.Sistema de Aquisição CG/EM, Padrão de Janelas 

 

Tempo do Grupo:  0:01:00 até 0:50:0 
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Tabela 15 - Massas monitoradas na análise de dioxin as e furanos. 

Componente Massa Tempo de amostra 

(ms) 

Tempo de atraso 

(ms) 

TCDF 305.8987 40 10 

PeCDF 339.8597 40 10 

HxCDF 373.8208 40 10 

HpCDF 407.7818 40 10 

 

 

Poder de resolução 1000 (10% definição do vale) 

 

 

8.4.3.Espectrômetro de Massa 

 

Aparelho: Espectrometro de Massa VG Autospec Ultima 

 

Poder de resolução: 5000 (10 % definição do vale) 

 

Condições da Fonte:  Energia de elétrons 30 eV 

    Corrente 700 uA 

    Temperatura da Fonte 250 °C 

 

Temperatura da Interface: 280 °C 
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Condições do detector: Amplificador 10-6 Amps escala total 

    Tempo de resposta do amplificador 0,01 ms. 

    Voltagem do multiplicador 320 volts 

 

8.4.4.Compostos presentes na janela Padrão 

 

Tabela 16 - Tabela com as referências para definiçã o das janelas na análise de dioxinas e 
furanos. 

Composto 1º Isômero Eluído Último Isômero Eluído 

Tetra Furano 1368 1289 

Penta Furano 13468 12389 

Hexa Furano 123468 123639 

Hepta Furano 1234678 1234789 

 

 

8.4.5.Compostos no Padrão de performance da Coluna 

 

Foram utilizados os seguinte isômeros do TCDD: 

1478, 1234, 1237/1238, 2378, 1639 e 1267 

 

Foi obtido uma separação entre 1237/1238 e 2378 TCDD maior que 25 %. 
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Tabela 17 - Massas monitoradas na aquisição da anál ise de Dioxinas e Furanos no processo 
de validação da metodologia. 

Nome 

Li
m

ite
 d

e 

de
te

cç
ão

 (
pg

) 

M
1*

 

M
2*

 

M
1/

M
2*

 

T
eó

ric
o 

M
1/

M
2*

 

O
bt

id
o 

A
va

lia
çã

o 

T
ax

a 
de

 *
* 

R
ec

up
er

aç
ão

 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina 3 334 328 0,78 0,77 OK 76 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina 1,5 368 370 1,55 1,59 OK 77 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxina 0,3 402 404 1,24 1,27 OK 77 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxina 0,3 402 404 1,24 1,27 OK 77 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxina 0,3 402 404 1,24 1,30 OK 77 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxina 0,03 436 438 1,05 1,06 OK 77 

Octaclorodibenzodioxina 0,003 470 472 0,89 0,91 OK 81 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano 0,3 316 318 0,78 0,78 OK 77 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano 1,5 352 354 1,55 1,66 OK 87 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano 0,15 352 354 1,55 1,70 OK 71 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano 0,3 384 386 0,51 0,49 OK 79 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano 0,3 384 386 0,51 0,50 OK 79 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano 0,3 384 386 0,51 0,49 OK 87 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano 0,03 418 420 0,46 0,44 OK 72 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano 0,03 418 420 0,46 0,43 OK 80 

2,3,4,6,7,8-Octaclorodibenzofurano 0,003 454 456 0,89 0,87 OK 75 

* - Material marcado C13. 

** - Adição de padrão de 0,5 ng 
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8.4.6. Dados originais das análises de Dioxinas e Furanos  

8.4.6.1. Dados da Coleta 4 

 
 

RESUMO DOS RESULTADOS 
 

 
 
 
Nome Composto         Quantidade     I-TEQ     Limi te Detecção 
                         pg             USEPA / EC  pg I-TEQ 
  Dioxinas 
 
  2,3,7,8-TCDD           390    390   (2.5) 
  1,2,3,7,8-PeCDD        690    340   (1.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDD      320     32   (0.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDD      250     25   (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDD      200     20   (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD    910    9.1   (0.03)       
  OCDD   1400    1.4    (0.003) 
 
 
  Total Dioxinas TEQ                        817,5 
  
___________________________________________________ _____________________ 
  Furanos 
 
  2,3,7,8-TCDF           1700     170     (0.3) 
  1,2,3,7,8-PeCDF        2800     140     (0.125) 
  2,3,4,7,8-PeCDF        2800    1400     (1.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDF      2600          260          (0.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDF      2600          260          (0.3) 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF      2000          200          (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDF       280           28          (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  7100           71           (0.03) 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF     370     3.7     (0.03) 
  OCDF     4000     4.0               (0.003) 
 
 
  Total Furanos TEQ      2536,7  
___________________________________________________ _____________________ 
 
  Total Geral TEQ                         3354,2 
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RELATÓRIO DE COMPOSTOS-ALVO 

 
 
 
 
  Nome Composto              M1      M2            M1/M2        
                                               Esp   obt Ok   
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.80  Y   
  13C 2,3,7,8-TCDD         332      334        0.78    0.78  Y   
  2,3,7,8-TCDD             320      322        0.78    0.78  Y   
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD      368      370        1.55    1.61  Y   
  1,2,3,7,8-PeCDD          356      358        1.55    1.63  Y   
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD    402      404        1.24    1.27  Y   
  1,2,3,6,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.27  Y   
  1,2,3,4,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.29  Y   
  1,2,3,7,8,9-HxCDD        390      392        1.24    1.30  Y   
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  436      438        1.05    1.04  Y   
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD      424      426        1.05    1.04  Y   
  13C OCDD                 470      472        0.89    0.82  Y   
  OCDD                     458      460        0.89    0.91  Y   
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.80  Y   
  13C 2,3,7,8-TCDF         316      318        0.78    0.79  Y   
  2,3,7,8-TCDF             304      306        0.78    0.80  Y   
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF      352      354        1.55    1.64  Y   
  1,2,3,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.59  Y   
  2,3,4,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.60  Y   
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF    384      386        0.51    0.50  Y   
  1,2,3,4,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y   
  1,2,3,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y   
  2,3,4,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.28  Y   
  1,2,3,7,8,9-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y   
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  418      420        0.46    0.44  Y   
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF      408      410        1.05    1.04  Y   
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF      408      410        1.05    1.06  Y   
  13C OCDF                 454      456        0.89    0.90  Y   
  OCDF                     442      444        0.89    0.89  Y   
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RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO        
 
 

 
 
 
  Nome Composto                Recuperação %        Adição Padrão / ng 
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         
  13C 2,3,7,8-TCDD                  73                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD               77                0.500 
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD             84                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          111                0.500 
  13C OCDD                         107                0.500 
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDF         
  13C 2,3,7,8-TCDF                  63                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF               67                0.500 
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF             76                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF           81                0.500 
  13C OCDF                          95                0.500 
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8.4.6.2. Dados da Coleta 5 

 
 

RESUMO DOS RESULTADOS 
 

 
 
Nome Composto         Quantidade     I-TEQ     Limi te Detecção 
                         pg             USEPA / EC  pg I-TEQ 
  Dioxinas 
 
  2,3,7,8-TCDD           730   730   (2.5) 
  1,2,3,7,8-PeCDD       2100        1100   (1.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDD     2200        220   (0.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDD     1600        160   (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDD     1100        110   (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  16000   160        (0.03)       
  OCDD       63000         63   (0.003) 
 
 
  Total Dioxinas TEQ                      2513 
  
___________________________________________________ ______________________     
Furanos 
 
  2,3,7,8-TCDF           2700        270        (0. 3) 
  1,2,3,7,8-PeCDF        6900        350        (0. 125) 
  2,3,4,7,8-PeCDF        9500       4800   (1.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDF     13000            1300             (0.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDF     14000            1400             (0.3) 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF     24000            2400             (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDF      4200             420             (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 76000        760             (0.03) 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF   11000        110        (0. 03) 
  OCDF        200000        200               (0.00 3) 
  
 
  Total Furanos TEQ        12010  
___________________________________________________ _____________________ 
 
  Total Geral TEQ                       14523 
___________________________________________________ _____________________ 
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RELATÓRIO DE COMPOSTOS-ALVO 
 

        
 
 
 
 
  Nome Composto              M1      M2            M1/M2         
                                               esp   obt Ok    
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.80  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDD         332      334        0.78    0.80  Y    
  2,3,7,8-TCDD             320      322        0.78    0.77  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD      368      370        1.55    1.67  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDD          356      358        1.55    1.59  Y    
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD    402      404        1.24    1.31  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.24  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.31  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDD        390      392        1.24    1.32  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  436      438        1.05    1.09  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD      424      426        1.05    1.04  Y    
  13C OCDD                 470      472        0.89    0.91  Y    
  OCDD                     458      460        0.89    0.89  Y    
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.80  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDF         316      318        0.78    0.78  Y    
  2,3,7,8-TCDF             304      306        0.78    0.80  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF      352      354        1.55    1.66  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.57  Y    
  2,3,4,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.58  Y    
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF    384      386        0.51    0.50  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.26  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.24  Y    
  2,3,4,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDF        374      376        1.24    1.23  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  418      420        0.46    0.56  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF      408      410        1.05    1.04  Y    
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF      408      410        1.05    1.06  Y    
  13C OCDF                 454      456        0.89    0.90  Y    
  OCDF                     442      444        0.89    0.90  Y    
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RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO        
 
 

 
 
 
  Nome Composto                Recuperação %        Adição Padrão / ng 
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         
  13C 2,3,7,8-TCDD                  74                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD               85                0.500 
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD             94                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          127                0.500 
  13C OCDD                         108                0.500 
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDF         
  13C 2,3,7,8-TCDF                  65                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF               76                0.500 
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF             84                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF          107                0.500 
  13C OCDF                         105                0.500 
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8.4.6.3. Dados da Coleta 6 

 
RESUMO DOS RESULTADOS 

 
 
 
Nome Composto         Quantidade     I-TEQ     Limi te Detecção 
                         pg             USEPA / EC  pg I-TEQ 
  Dioxinas 
 
  2,3,7,8-TCDD           560         560     (2.5) 
  1,2,3,7,8-PeCDD       1800         920    (1.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDD     2500         250    (0.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDD     1600         160    (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDD     1300         130    (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  28000    280    (0.03)       
  OCDD           150000         150    (0.003) 
 
 
  Total Dioxinas TEQ                       2440 
  
___________________________________________________ ______________________ 
  Furanos 
 
  2,3,7,8-TCDF          1800     180         (0.3) 
  1,2,3,7,8-PeCDF       5200     260         (0.125 ) 
  2,3,4,7,8-PeCDF       9200    4600         (1.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDF    13000         1300              (0.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDF    16000         1600              (0.3) 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF    36000         3600              (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDF     6600          660              (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCD  120000    1200              ( 0.03) 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  17000     170    (0.03) 
  OCDF       240000     240              (0.003) 
  
 
  Total Furanos TEQ      13800  
___________________________________________________ ______________________    
Total Geral TEQ                          16240 
___________________________________________________ ______________________ 
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RELATÓRIO DE COMPOSTOS-ALVO 
 

        
 
 
 
  Nome Composto              M1      M2            M1/M2         
                                               esp   obt Ok    
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.80  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDD         332      334        0.78    0.79  Y    
  2,3,7,8-TCDD             320      322        0.78    0.76  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD      368      370        1.55    1.65  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDD          356      358        1.55    1.61  Y    
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD    402      404        1.24    1.31  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.26  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.26  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDD        390      392        1.24    1.25  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  436      438        1.05    1.06  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD      424      426        1.05    1.04  Y    
  13C OCDD                 470      472        0.89    1.05  Y    
  OCDD                     458      460        0.89    0.89  Y    
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.80  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDF         316      318        0.78    0.80  Y    
  2,3,7,8-TCDF             304      306        0.78    0.81  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF      352      354        1.55    1.60  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.60  Y    
  2,3,4,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.57  Y    
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF    384      386        0.51    0.50  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  2,3,4,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  418      420        0.46    0.47  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF      408      410        1.05    1.04  Y    
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF      408      410        1.05    1.05  Y    
  13C OCDF                 454      456        0.89    0.90  Y    
  OCDF                     442      444        0.89    0.95  Y    
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RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO        
 
 
 
 
  Nome Composto                Recuperação %        Adição Padrão / ng 
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         
  13C 2,3,7,8-TCDD                  65                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD               85                0.500 
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD             96                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          101                0.500 
  13C OCDD                         105                0.500 
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDF         
  13C 2,3,7,8-TCDF                  54                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF               72                0.500 
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF             87                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF          107                0.500 
  13C OCDF                         101                0.500 
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8.4.6.4. Dados da coleta 10 

RESUMO DOS RESULTADOS 

 
Nome Composto         Quantidade     I-TEQ     Limi te Detecção 
                         pg             USEPA / EC  pg I-TEQ 
  Dioxinas  
 
  2,3,7,8-TCDD   280         280    (2.5) 
  1,2,3,7,8-PeCDD   nd      (1.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDD  nd      (0.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDD  nd      (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDD  nd      (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  52             0,52   (0.03)        
  OCDD    89          0,09   (0.003) 
 
 
  Total Dioxinas TEQ           280,61 
  
___________________________________________________ ______________________ 
  Furanos 
 
  2,3,7,8-TCDF   nd     (0.3) 
  1,2,3,7,8-PeCDF   nd          (0.125) 
  2,3,4,7,8-PeCDF   nd          (1.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDF  nd                    (0.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDF  nd                    (0.3) 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF  nd                    (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDF  nd     (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCD  190           1,9        (0.0 3) 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  nd     (0.03) 
  OCDF    110        0,11  (0.003) 
  
 
  Total Furanos TEQ           2,01  
___________________________________________________ ______________________ 
 
  Total Geral TEQ                           282,62 
___________________________________________________ ______________________  
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RELATÓRIO DE COMPOSTOS-ALVO 
 

        
 
 
 
  Nome Composto              M1      M2            M1/M2         
                                               esp   obt Ok    
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.76  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDD         332      334        0.78    0.78  Y    
  2,3,7,8-TCDD             320      322        0.78    0.72  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD      368      370        1.55    1.56  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDD          356      358        1.55    1.60  Y    
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD    402      404        1.24    1.30  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.25  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.26  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDD        390      392        1.24    1.27  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  436      438        1.05    1.06  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD      424      426        1.05    1.08  Y    
  13C OCDD                 470      472        0.89    0.95  Y    
  OCDD                     458      460        0.89    0.90  Y    
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.76  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDF         316      318        0.78    0.72  Y    
  2,3,7,8-TCDF             304      306        0.78    0.81  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF      352      354        1.55    1.60  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.50  Y    
  2,3,4,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.57  Y    
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF    384      386        0.51    0.50  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.20  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  2,3,4,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.24  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  418      420        0.46    0.40  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF      408      410        1.05    1.04  Y    
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF      408      410        1.05    1.05  Y    
  13C OCDF                 454      456        0.89    0.90  Y    
  OCDF                     442      444        0.89    0.87  Y    
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RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO        
 
 
 
 
 
  Nome Composto                Recuperação %        Adição Padrão / ng 
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         
  13C 2,3,7,8-TCDD                  73                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD               75                 0.500 
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD             96                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          105                0.500 
  13C OCDD                         110                0.500 
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDF         
  13C 2,3,7,8-TCDF                  66                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF               76                0.500 
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF             87                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF          101                0.500 
  13C OCDF                         108                0.500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138

8.4.6.5. Dados da coleta 11 

RESUMO DOS RESULTADOS 

 
 
Nome Composto         Quantidade     I-TEQ     Limi te Detecção 
                         pg             USEPA / EC  pg I-TEQ 
  Dioxinas  
 
  2,3,7,8-TCDD   370         370    (2.5) 
  1,2,3,7,8-PeCDD   nd      (1.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDD  nd      (0.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDD  nd      (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDD  nd      (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  nd      (0.03)       
  OCDD    nd      (0.003) 
 
 
  Total Dioxinas TEQ           370 
  
___________________________________________________ ______________________ 
  Furanos 
 
  2,3,7,8-TCDF   nd     (0.3) 
  1,2,3,7,8-PeCDF   nd           (0.125) 
  2,3,4,7,8-PeCDF   nd          (1.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDF  nd                    (0.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDF  nd                  (0.3) 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF  nd                 (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDF  nd     (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCD  180        1,8  (0.03) 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  nd     (0.03) 
  OCDF    nd               (0.003) 
  
 
  Total Furanos TEQ         1,8  
___________________________________________________ ______________________ 
 
  Total Geral TEQ                            371,8 
___________________________________________________ ______________________  
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RELATÓRIO DE COMPOSTOS-ALVO 
 

        
 
 
 
 
  Nome Composto              M1      M2            M1/M2         
                                               esp   obt Ok    
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.75  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDD         332      334        0.78    0.80  Y    
  2,3,7,8-TCDD             320      322        0.78    0.78  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD      368      370        1.55    1.63  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDD          356      358        1.55    1.51  Y    
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD    402      404        1.24    1.23  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.25  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.24  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDD        390      392        1.24    1.25  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  436      438        1.05    1.06  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD      424      426        1.05    1.04  Y    
  13C OCDD                 470      472        0.89    0.95  Y    
  OCDD                     458      460        0.89    0.86  Y    
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.75  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDF         316      318        0.78    0.73  Y    
  2,3,7,8-TCDF             304      306        0.78    0.82  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF      352      354        1.55    1.60  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.55  Y    
  2,3,4,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.58  Y    
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF    384      386        0.51    0.51  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  2,3,4,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.24  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDF        374      376        1.24    1.24  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  418      420        0.46    0.49  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF      408      410        1.05    1.03  Y    
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF      408      410        1.05    1.05  Y    
  13C OCDF                 454      456        0.89    0.93  Y    
  OCDF                     442      444        0.89    0.92  Y    
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RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO        
 
 
 
 
 
  Nome Composto                Recuperação %        Adição Padrão / ng 
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD           
  13C 2,3,7,8-TCDD                  62                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD               80                0.500 
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD            100                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          102                0.500 
  13C OCDD                         98                 0.500 
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDF         
  13C 2,3,7,8-TCDF                  34                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF               82                0.500 
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF             81                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF          117                0.500 
  13C OCDF                         103                0.500 
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8.4.6.6.  Dados da Coleta 12 

RESUMO DOS RESULTADOS 
 
 
Nome Composto         Quantidade     I-TEQ     Limi te Detecção 
                         pg             USEPA / EC  pg I-TEQ 
  Dioxinas  
 
  2,3,7,8-TCDD  nd       (2.5) 
  1,2,3,7,8-PeCDD  nd       (1.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDD 380         38    (0.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDD 310         31    (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDD nd       (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1200              12    (0.03 )       
  OCDD   nd       (0.003) 
 
 
  Total Dioxinas TEQ     81 
  
___________________________________________________ ______________________ 
  Furanos 
 
  2,3,7,8-TCDF  nd      (0.3) 
  1,2,3,7,8-PeCDF  nd            (0.125) 
  2,3,4,7,8-PeCDF  nd            (1.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDF 110            11        (0.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDF 190         19               (0 .3) 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF nd                     (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDF nd      (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCD 14000             140             (0.03) 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF nd      (0.03) 
  OCDF   4000         4        (0.003) 
  
 
 Total Furanos TEQ      174 
___________________________________________________ ______________________ 
 
  Total Geral TEQ                         255 
___________________________________________________ ______________________  
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RELATÓRIO DE COMPOSTOS-ALVO 
 

        
 
 
  Nome Composto              M1      M2            M1/M2         
                                               esp   obt Ok    
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.75  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDD         332      334        0.78    0.78  Y    
  2,3,7,8-TCDD             320      322        0.78    0.77  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD      368      370        1.55    1.61  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDD          356      358        1.55    1.51  Y    
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD    402      404        1.24    1.26  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.28  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDD        390      392        1.24    1.40  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDD        390      392        1.24    1.25  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  436      438        1.05    1.04  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD      424      426        1.05    1.00  Y    
  13C OCDD                 470      472        0.89    0.95  Y    
  OCDD                     458      460        0.89    0.99  Y    
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.75  Y    
  13C 2,3,7,8-TCDF         316      318        0.78    0.81  Y    
  2,3,7,8-TCDF             304      306        0.78    0.76  Y    
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF      352      354        1.55    1.55  Y    
  1,2,3,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.65  Y    
  2,3,4,7,8-PeCDF          340      342        1.55    1.56  Y    
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF    384      386        0.51    0.50  Y    
  1,2,3,4,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.34  Y    
  1,2,3,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.21  Y    
  2,3,4,6,7,8-HxCDF        374      376        1.24    1.25  Y    
  1,2,3,7,8,9-HxCDF        374      376        1.24    1.24  Y    
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  418      420        0.46    0.48  Y    
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF      408      410        1.05    1.03  Y    
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF      408      410        1.05    1.09  Y    
  13C OCDF                 454      456        0.89    0.90  Y    
  OCDF                     442      444        0.89    0.92  Y    
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RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO        
 
 
 
 
 
  Nome Composto                Recuperação %        Adição Padrão / ng 
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         
  13C 2,3,7,8-TCDD                  72                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD               72                0.500 
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD             92                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD           91                0.500 
  13C OCDD                         106                0.500 
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDF         
  13C 2,3,7,8-TCDF                  57                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF               62                0.500 
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF             77                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF           97                0.500 
  13C OCDF                         108                0.500 
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8.4.6.7. Branco da Resina 

RESUMO DOS RESULTADOS 
 

 
 
Nome Composto         Quantidade     I-TEQ     Limi te Detecção 
                         pg             USEPA / EC  pg I-TEQ 
  Dioxinas 
 
  2,3,7,8-TCDD            N.D.   N.D.   (2.5) 
  1,2,3,7,8-PeCDD         N.D.   N.D.   (1.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDD       N.D.   N.D.   (0.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDD       N.D.   N.D.   (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDD       N.D.   N.D.   (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD     N.D.   N.D.   (0.03)       
  OCDD     6.6    0.01   (0.003) 
 
 
  Total Dioxinas TEQ                        0.01 
  
___________________________________________________ ______________________  
Furanos 
 
  2,3,7,8-TCDF             N.D.    N.D.    (0.3) 
  1,2,3,7,8-PeCDF          N.D.    N.D.    (0.125) 
  2,3,4,7,8-PeCDF          N.D.    N.D.    (1.3) 
  1,2,3,4,7,8-HxCDF        N.D.         N.D.         (0.3) 
  1,2,3,6,7,8-HxCDF        N.D.         N.D.         (0.3) 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF        N.D.         N.D.         (0.3) 
  1,2,3,7,8,9-HxCDF        N.D.         N.D.         (0.3) 
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF    N.D.         N.D.           (0.03) 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF      N.D.    N.D.    (0.03) 
  OCDF       N.D.    N.D.              (0.003) 
 
 
  Total Furanos TEQ       N.D.  
___________________________________________________ ______________________ 
  Total Geral TEQ                           0.01 
___________________________________________________ ______________________ 
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RELATÓRIO DE COMPOSTOS-ALVO 
 
 

  Nome Composto              M1      M2            M1/M2          
                                               esp   obt Ok     
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.78  Y     
  13C 2,3,7,8-TCDD         332      334        0.78    0.81  Y     
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD      368      370        1.55    1.62  Y     
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD    402      404        1.24    1.30  Y     
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  436      438        1.05    1.05  Y     
  13C OCDD                 470      472        0.89    0.82  Y     
  OCDD                     458      460        0.89    0.88  Y     
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         326      328        0.78    0.78  Y     
  13C 2,3,7,8-TCDF         316      318        0.78    0.78  Y     
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF      352      354        1.55    1.65  Y     
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF    384      386        0.51    0.50  Y     
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  418      420        0.46    0.44  Y     
  13C OCDF                 454      456        0.89    0.88  Y     
 
 
 



 146

         
 

RELATÓRIO DA RECUPERAÇÃO        
 

 
 
 
  Nome Composto                Recuperação %        Adição Padrão / ng 
 
  Dioxinas 
 
  13C 1,2,3,4-TCDD         
  13C 2,3,7,8-TCDD                  84                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDD               90                0.500 
  13C 1,2,3,6,7,8-HxCDD            114                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          129                0.500 
  13C OCDD                         113                0.500 
 
  Furanos 
 
  13C 1,2,3,4-TCDF         
  13C 2,3,7,8-TCDF                  69                0.500 
  13C 1,2,3,7,8-PeCDF               73                0.500 
  13C 1,2,3,4,7,8-HxCDF             92                0.500 
  13C 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF          106                0.500 
    13C OCDF                          122        0.500 
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8.5. Curvas de Calibração  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Curva de calibração para análise de 1,4 diclorobenzeno 

 



 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 . Curva de calibração para análise de solventes (Tolueno) 
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Figura 21. Curva de calibração para análise de solventes (1,2 – dicloroetano) 
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Figura 22. Curva de calibração para análise de solventes (Xilenos) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Curva de calibração para análise de solventes (Estireno) 
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8.6 – Cromatograma típico de análise de efluente industrial 

 

 

Figura 24. Cromatograma típico de uma análise de efluente industrial 
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