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RESUMO 

Concentrados de vcrmiculita foram caructcrizados por Difraçào de raios X, (DRX), Fluorescência de raios X (FRX), 
Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fouricr c acessório de rcflectância difusa (IVTF-RD), 
Análise termodiferencial c termogravimétrica (A TD/ A TG) c Microscopia óptica (MO). O resultado dessa 
caracterização mostrou diferenças na composi~ão química, análise quantitativa de fases e scmelhan~as morfológicas 
nas amostras, que influenciaram na expansão dos concentrados. A venniculita expandida foi submetida ao processo 
de hidrofobização que consistiu na adsorçào de oleotilizantc em sua supcrt1cic para lhe dar um caráter hidrofóbico, 
para posteriormente ser utilizada nos ensaios de adsorçào e dessorção, de óleo combustível com diferentes 
concentrações cm água e para di versos tempos de contato. O desempenho do oleot11izante foi verificado por 
medidas de ângulo de contato dinâmico, utili zando a técnica da ascensão capilar e a eficiência dos ensaios de 
adsorçào e dcssorção pelas massas adsorvidas e dessorvidas com também pelos métodos de extraçào do óleo 
(extraçào por solvente e aquecimento seguido de tiltra~ào a vácuo). Os resultados mostraram que a vermiculita 
absorveu quantidade elevada de óleo, com eficiência de 9R% c liberação de 90% do óleo incorporado, além de 
manter a hidrofobicidade do mineral para ser usado cm ensaios posteriores. 
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I. INTRODUÇÃO 

A Vcrmiculita, (Mg. h:)., [(Si . AI), 0 11 ,] (OH), 4H, O, é um aluminosilicato hidratado de ferro e de magnés io . 
pertencente à família dos tiloss ilica tos. que possui estrutura c ri sta lina micáceo-lamclar com cátions trocáveis cm 
posições interlamelarcs. No Brasil há depós itos c jazidas de vcrmiculíta nos estados da Para íba (Santa Luz ia). Goiás 
(Sanc rclàndia, Ouvidor c Montes Belos), Piauí (Queimada Nova) c Bahia (Brumado). Os minérios brasileiros não 
contêm asbestos, o que confe re aos concentrados de vermicul ita maior va lor agregado, além de favo recer o me lhor 
aproveitamento económico do bem mineral. Cerca de 42% das reservas mundiais conhecidas de vennicul ita estão nu 
depósito carbonatito de Palabora na Átrica do Sul com 100 milhões de toneladas, seguido dos Estados Unidos que 
está em segundo lugar com 33'Yu das reservas, ou seja, RO milhões de toneladas provenientes de depós itos 
metamórficos mático/ultramá lico. O Brasil ocupa a terceira posição com 25 milhões de toneladas , sendo 40%, 
oriundos de depósito carbonat ito de Catalão I em Goiás. Estima-se que a Rúss ia c China também tenham recursos 
express ivos, entretanto, esses dados não disponíveis (Reis , 2002). 

Quando aquecida a ROO-I OOO"C expande-se abruptamente na direção ax ial aumentando seu volume em até 20 vezes, 
devido à vaporização das moléculas de água que se encontram entre as camadas. Esse fenômeno é chamado de 
csfoliação ou expansão e confere a vermiculita expandida propriedades como. baixa densidade va lores na tàixa entre 
O, 15-0,25 g/cm'. área superficia l específica e levada (6.0- R,O m2/g granulação superfina). seja adsorvcnte/absorvente 
e tenha capacidade de troca catiônica d evada ( I 00 a 130 meq/ I OOg), tendo o potássio c o magnésio como princ ipais 
cátions trocadores. No meio ambiente pode ser ap li cada na rcmediaç;1o de solos contaminados por derivados de 
petróleo, na adsorçào de metais pesados, na remoção de contaminantes orgânicos e na purificação de águas residua is 
contendo sais dissol vidos (França e Luz. 2002: Oliveira e Ugarte, 2004; Santos et ai., 2002: Martins, 1998). No 
entanto, ainda há poucos estudos sobre essas aplicações da vcrmiculita no meio ambiente. 

O objetivo deste trabalho é estudar as características da vcrmiculita na forma expandida c hidro fob iz.ada como 
adsorvente e dcssorvcntc de óleo derivado do petróleo cm derramamento de úgua. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

As vcnniculitas com granulação na là ixa de 0,5 a I,Omm, utili zadas nesse estudo, foram cedidas pela Bras il 
Minérios (13M) e União Brasi le ira de Mineração (U BM). As amostras cm sacos de 5kg fo ram quarteadas e separadas 
cm quantidades de 0,5 c I,Okg para realização dos estudos. 

Métodos 

A- Expansão e caracterização da vermiculita 

A expansão das amostras foi reali zada conforme metodologia utili zada por Ugarte e/ ai., (2004). como também a 
anál ise por difração de raios X (DRX), espectroscopia de infravermelho com transformada de Fouricr c acessório de 
rcflectància difusa (IVTF-RD) e a microscopia óptica (MO). 

B- Ensaios de hidrofobizaçào 

Após a expansão, as amostras foram submet idas a uma modifi cação química cm sua superfic ie por um processo de 
adsorção (hidrolobizaçào), que consistiu na adição de olco lili zantes a venniculita na razão de 10% cm massa, 
aq uecido cm estufa por 24 horas, a temperatura de II O"C. 

C - Análises termodiferencial e termogravimétrica (A TD/ A TG) 

As análises termogravimétrica e tennodiferencial (ATG/ATD) foram rea lizadas cm um equipamento TA 
lnstruments- SDT 2960 nas segui ntes condições de operação: taxa de aq uecimento de I 0°C/min até I 000°( usando 
porta-amostras de platina c massa de amostra igual a 12 mg, a lumina calc inada como referência c atmosfera de 
nitrogênio com vazão de 100 mL!min. O preparo da amostra consistiu de moagem cm grau e secagem a 60°(, por 
duas horas, em estufà a vácuo. A aná li se tennogravimétrica investiga a variação de peso da amostra cm função da 
temperatura, podendo estar associada à eliminação de substâncias voláteis, como também aos fenômenos de 
dcsidroxilação, desca rboxi lação, deco mposição e ox idação das amostras. 
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D- Composição e fórmula química da vermiculita 

A composição química das amostras foi obtida por fluorescência de raios-X em um equipamento modelo 
TPW 2400 da marca Philips, onde foram identificados os principais compostos químicos: Fc20_;, P20 5, CaO, 
MgO, Si02 c Ab03. A partir da composição química estimou-se a fórmula química do mineral. 

E - Ensaios de adsorção c de cinética 

Foram realizados ensaios de adsorção com diferentes concentrações de óleo combustível SAE 40 (20 a 70g) c massa 
de I Og de vcrmiculita expandida c hidrofobizada no tempo de 20 minutos, com o objetivo de se obter a quantidade 
máxima adsorvida de óleo por grama do mineral. Para os ensaios de cinética foram usados I Og de vermiculita e 70g 
de óleo (proporção I :7) para um intervalo de tempo de I O a 50 minutos. Os ensaios de adsorção e de cinética foram 
realizados em uma cuba plástica com capacidade para 20 litros de água. O objetivo destes ensaios foi verificar a 
quantidade de massa de óleo adsorvida com o tempo, a eficiência da adsorção c a concentração residual de óleo não 
adsorvida, ou seja, remanescente. 

F - Dessorção 

Na etapa de dessorçào, as amostras de vcnniculitas impregnadas com óleo, foram retiradas do leito c colocadas em 
tubos plásticos de 50 mL. Dois métodos foram empregados para retirar a quantidade de óleo que foi adsorvida. O 
primeiro consistiu no aquecimento dos tubos cm banho-maria na temperatura de 60"C para diminuir a viscosidade 
do óleo, seguida de filtragem a vácuo. O segundo foi à cxtração por solvente com hexano. Assim como na adsorção, 
foram também calculadas as quantidades de massas dessorvidas, a eficiência de dessorçào e a concentração residual 
de óleo não dessorvida. As condições usadas nos ensaios de dessorçào não modificaram as propriedades de 
hidrofobizaçào do mineral, nem as suas propriedades estmturais, de modo que pudessem ser reutilizadas cm ensaios 
posteriores. Para efeito de comprovação c comparação, foram realizados outros ensaios de adsorção e dessorção. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A composição química das vcrmiculitas na fonna natural e expandida é mostrada na Tabela I. Verifica-se que não 
ocorreu variação significativa nos valores dos compostos identificados nas amostras na forma natural e expandida. 
Basicamente as vermiculitas são compostas pelos óxidos: Si02, MgO, AI201 e Fe20 1 e a maior perda ao fogo foi 
observada na vcrmiculita A na forma natural. Com base no resultado da Tabela I, foram estimadas as relações 
Mg/Fe e Si/AI e as fórmulas químicas das amostras como mostra a Tabela 11. 

Tabela I Composição química das vermiculitas por FRX (%cm peso) 

Compostos A* A** B* B ** 

MgO 22,2 25, I 20,3 22,3 

Al 20 3 li ,3 12,5 13,4 14,8 

Si02 41,5 48,5 41,7 42,7 

K20 0,15 0,21 4,10 4,10 

C aO 0,56 0,91 1,40 1,20 

TiO, 0,86 0,86 1,20 1,20 

Cr201 0,45 0,48 0,31 0,33 

Mn02 0,11 O, 13 0,12 0,13 

Fe20 1 8,60 8,50 9,50 9,00 

NiO 0,29 0,25 0,21 0,15 

H20 8,90 0,34 7,70 1,00 

PF 12,5 3,00 7,90 3,80 

* forma natural * * forma expandida 
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Tabela 4.2 - Fórmula quhnica e relações Mg/Fe e Si/AI das vermiculitas na forma natural e expandida 

Amostras Forma fórmula química 

A natural (Mgh,31 (Fe)oJ? [(Sih.20 (Al)o.ss 06,s2] (OH)2 7 HzO 

expandida (Mg)J,60 (Fc)o.ll [(Si)3.60 (AI)o.61 07.Jo] (OH)2 1,58 HzO 

8 natural (K)o,J3 (Mg)z,a2 (Fe)o,3a [(Si)J,oo (AI)o.M 0,,04] (OH)2 4 llzO 

expandida (K)o.34 (Mg)3,t8 (Fc)oJ7 [(Si)J,n (AI)o.73 06.63] (OH)z 2 H20 

Relações 

Mg/Fe Si/AI 

A natural 2.58 3,67 
expandida 2,96 3,88 

8 natural 2 14 3 20 
expandida 2,58 2,88 

As Figuras l(a e b) mostram as curvas de análises tennodiferencial e termogravimétrica respectivamente, para a 
vermiculita A e B. As curvas tennodifercnciais (linha tracejada), indicam comportamento endotérmico (absorção de 
calor) em todas as análises com diferença de temperatura sempre negativa. Os picos marcados em 100,94 e 
206,01"C (amostra A) e 71,88 e 94,23"C (amostra B), correspondem, respectivamente, à retirada da umidade e à 
desidratação das vermiculitas (ou ainda retirada de cátions interplanares do mineral). Esses resultados concordam 
com os encontrados na literarura (Santos et ai., 2002; Martins et ai., 2001). Outros picos endotérmicos, são 
observados em 823,37°C (amostra A) e 845,41°C (amostra B) correspondentes à desidroxilação da vermiculita, 
conforme Ugarte et ai., (2004), indicam a decomposição da vermiculita em outras fases (talco, bidrobiotita, biotita e 
flogopita). As curvas tcrmogravimétricas (linha cheia), por outro lado, indicam perda de massa do mineral em 8,13 e 
8,33% na faixa de 20-120"C referentes à umidade das amostras. Nas faixas de temperaturas 120-230°C e 
230-l000°C ocorrem pequenas perdas referentes à eliminação de água estrutural c ao fenômeno de desidroxilação 
das vermiculita.s. 
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Figura I Análise térmica (termodifcrcncial em linha tracejada, e termogravímétrica em linha cheia): 
(a) vermiculita A c (b) vermiculita 8. 

A adsorçí!o de óleo na vermiculita em diversas concentrações mostrou, que a relação I :2 (IOg de venniculita e 20g 
de óleo) apresentou maior eficiência, 99%, indicando que toda massa de óleo foi adsorvida no tempo de 20 minutos 
e os resultados são mostrados na Figura 2. A adsorção de óleo na vermiculita é atribuída à sua área superficial 
elevada após ter sido expandida (6,74 ± 0,02 m2/g) como também pela sua molhabilidade com ó leo, após a 
modificação da superflcie da vermiculita com oleofilizante que contém parte orgânica da molécula hidrofóbica, 
verificada pela medida de ângulo de contato dinâmico (86,48° ± 0,90), que tem afinidade por compostos 
bidrofóbicos ou misturas, como o óleo (Silva Jr. et ai., 2003). Os dois métodos de extração de óleo, aquecimento 
fLitragem a vácuo e extraçlio por solvente, mostraram eficiências de 50 e 80% com concentrações residuais de óleo 
de lO c 4g conforme indicam as Figuras 3 (a e b). Comparando os métodos, verifica-se que a extração por solvente 
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aumentou a eficiência em 30%, liberando maior quantidade de óleo incorporada pelo mineral para ser reutilizado em 
ensaios posteriores, uma vez que o comportamento hidrofóbico da supcrficie do mesmo não foi modificado pelo 
solvente utilizado na extração. 
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Figura 2 Massa adsorvidas de óleo na vermiculita B cm função da concentração residual no tempo de 20 minutos. 
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Figura 3 Massas dessorvidas de óleo da vermiculita B em função da concentração residual no tempo de 20 
minutos: (a) método de extração aquecimento e filtração a vãcuo (b) método de cxtração por solvente. 

No estudo da cinética de adsorção e dessorção com a relação 1:7 (35g de vcrmiculita e 70g de óleo), Figura 4a, foi 
observado que a massa adsorvida de óleo não variou com o tempo de contato, e a mesma foi absorvida pelo mineral 
em lO minutos. Na dessorção a massa média de óleo extraída ficou em tomo de 64g, correspondendo à eficiência de 
90"/o. A Figura 4b mostra as concentrações residuais remanescentes dos ensaios. 
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Figura 4 (a) Massas adsorvidas e dessorvidas de óleo da vermiculita B e eficiência cm função do tempo (b) 
Concentrações residuais de óleo após os ensaios de adsorção e dessorção. 
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Para verificar se a verrniculita ainda absorvia óleo após os ensaios de primeira adsorção e dessorção, foram 
realizados outros estágios de adsorção com a finalidade de verificar se a superficie da vermiculita ainda apresentava 
hidrofobicidade. Os resultados desses ensaios são mostrados nas Figuras 5 (a e b), onde se observa, em relação à 
primeira adsorção c dessorção, redução de 20% na eficiência de absorç!l'o e de 25% na capacidade de dessorção 
óleo. 
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Figura 5 Comparação entre as massas de óleo de primeira e segunda: (a) adsorçõcs e (b) dessorções, na 
" vermiculita B. 

4. CONCLUSÕES 

Baseado nos resultados obtidos e discussões sobre o estudo da aplicação da vermiculita como adsorvente c 
dessorvente de óleo, chegou-se às seguintes conclusões. 

Os picos cndotérmicos iniciais observados nas análises A TGI A TD correspondem à saída das moléculas de água, 
indicando perda do mineral na faixa de 8,13 a 8,33%, sendo a vermiculita B a mais hidratada. O fenômeno da 
desidratação das vermiculitas, foi observado na temperatura acima de 800°C, com decomposição do mineral na faixa 
de 4 a 6,5% sendo a verrniculita A, mais suscetlvel a decomposição. 

O estudo de adsorção mostrou que a vcrrniculilll adsorveu quantidade elevada de óleo (eficiência de 98%), além de 
permitir sua reutilização quando regenerada, visto que os ensaios de dcssorção mostraram a liberação de 90% do 
óleo incorporado, além de manter a hidrofobicidadc do mineral; 

O método de extraçllo por solvente aumentou a eficiência de dessorção cm 30% em relação ao método aquecimento 
c filtração a vácuo. 
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