
XXI ENTMM E - Natai-RN , novembro 2005. 

ESTUDO DE AGENTES HIDROFOBIZANTES PARA A OBTENÇÃO DE 
VERMICULITA ABSORVENTE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
DERIVADOS DO PETRÓLEO 

S.C.A. França 1
'
2 e G.M. Arruda3 

1 Museu Paraense Emílio Gocldi- Coordenação de Ciências da Terra c Ecologia 
Av. Perimctra l, 190 I Terra Firme Belém-PA ó6077-530 Fone: (91) 3217-ó 14X Fax: (91) 3274-0423 

sfranca(<Vmuscu-goe ldi .br 

2 Centro de Tecnologia Mineral - Coordenação de Tratamento de Minérios 
Av. lpê. 900 Ilha da Cidade Uni vers itária Rio de Janeiro RJ 21945-570 

s franca(aJcctem.goy. br 

'Uni versidade Federal do Pará - Departamento de Engenharia Química c de Alimentos 
Campos Universitário do Guamá Av. Augusto Corrêa. 01 Terra Firme 8 c lém-PA 66075-1 10 

lill!!!.!Juda(a!Jll_!J,scu-goe ld_l,hr 

RESUMO 

Neste traba lho foi estudada a eficiênc ia de óleos vegetais na hidrofobização de vcrmiculita para a produção de material 
absorvente de compostos orgânicos derivados do petróleo. Foram estudados os óleos de andiroba. babaçu bruto. babaçu 
purificado, copaíba, mamona e pequi , provenientes das reg iões Norte e Nordeste do Brasil. A utili zação da vermiculita 
hidrofobizada no processo de absorção de compostos orgânicos j á é bastante conhecida. porém, para a obtenção de um 
material absorvente que seja competitivo, em preço e efíci ência, com os produtos existentes no mercado é importante 
que sejam estudados novos agentes hidrofobizantes, bem como novos processos de hidrofobização da vermiculita 
expandida. A efíciénc ia de hidrofobização da vermiculita é ava liada , inicialmente, pelos va lores dos ângulos de contato 
c, em seguida, por meio da absorção do composto orgâniw, em ensaios de derramamento de óleo em supcrficies de 
água doce. A qualidade do material absorvente é avaliada não apenas pela sua efíciência de absorção. mas também pela 
sua capacidade de dcsorçào do composto orgânico c de reutili zação cm novas etapas de adsorção. As variáveis 
estudadas no processo são: i) a relação en tre as massas de vcnniculita expandida c de agente hidrofobizante; ii) rel ação 
entre as massas de vermiculita absorvente c de óleo absorvido c, tínalmentc, iii) a possibilidade de reuso do leito de 
vermiculita e a sua curva de e fí ciência . Os óleos de andi roba c babaçu purití cado são os que têm mostrado me lhores 
valores de elíciência de adsorção dos compostos orgànicos, entre X2 e 87%, bem como na sua reutili zação em novas 
etapas de adsorção. 

PALA VRAS-C HA VE: vcnniculita ; hidrofobizaçào; ó lens vegetais; absorção; compostos orgànicos derivados de 
petróleo. 
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I. INTRODUÇÃO 

Desde a última década. uma nova aplicação vem sendo estudada para o mineral vermiculita, que e sua utili zação como 
materia l absorvente. Suas propriedades de troca iónica (Leitão c Valdiviezo, 2004; Will iams-Daryn c Thomas, 2002). 
semelhante as zeólitas c a algumas argil as. permitem que este mineral seja utilizado, na sua fo rma expandida. na 
remoção de compostos orgânicos poluentes e na purificação de águas resid ua is ricas em sais d issolvidos. Esta se 
consti tui numa área de mercado promissor para a vcnniculita expandida (Santos e Navajas, 198 1 ). Porém, tentati vas de 
se utilizar a vcrmiculita puramente expandida no tratamento de ág uas con ta minadas w m óleos ou no combate a 
vazamentos de petróleo c seus derivados demonstra ram que, apesar de apresen tar valores elevados de porosidade c 
superticic cspedfica. a vcrmiculita ex pandida possui baixa capacidade de adsorçào de compostos orgânicos (Martins, 
1992; Arruda, 2005). 

A venniculita brasilei ra possui grande viabil idade comercia l, devido ao teor em que é encontrada, ao baixo teor de 
biotita, seu principal contaminante. à alta capac idade de expansão e i1 diversidade de apli cações cm diferentes setores da 
economia. A vermiculi ta brasilei ra apresenta grande vantagem em relação aos outros mercados, já que não contém 
amianto. cujo uso vem sendo condenado no mundo inteiro (Luz et a i. . 200 I; Gazeta Mercantil . 2002) c não contém 
asbestos. que podem oferecer ri scos de câncer (Addison, 1'>95 ). 

A uti li zação de vermiculitas hidrofobizadas a tempera tura am biente com compostos orgán iws deri vados dos parat1nicos 
mostrou-se inefi caz, dev ido às ba ixas durabilidade e resistência ao ca lor, a so lventes orgânicos e a meios fortemente 
ácidos ou bás icos. Este fa to impulsionou diversas pesquisas voltadas para a otimizaçào do processo de hidrofobizaçào 
da vermiculita expandida. objeti vando a obtenção de um agente adsorvcnte de alta eficiência. A sua eficiência pode ser 
comprovada para diferentes tipos de compostos, po is atualmente estão sendo desenvo lvidos estudos de utili zação da 
vennicul ita, não apenas como absorvente de compostos orgânicos c derivados do petróleo (França, 2001; França e Luz, 
2002; Arruda, 2005; Silva .Ir. Et ai. , 2002), mas também como adsorvente de alguns sais, aminas c reagentes da 
indústria do fosfato (Mart ins et ai, 1998). 

Outros trabalhos foram desenvolvidos com o intui to de veri ficar a efic iência de absorção de óleo cru em vermiculitas 
apenas expandidas e expandidas hidrofobizadas (S il va Jr. et ai. . 2002) , utili zando a cera de ca rnaúba como agente 
surtàc tante. Foi verificado pelos autores que, tanto a amostra de vcrmicul ita expand ida quanto a de vernliculita 
expandida hidrofobizada. apresen tavam os mesmos espect ros de difração de ra ios-X, o que evidencia que as moléculas 
hidrofobizantes toram adsorvidas na supertkic dos grãos de vcnniculita c não nos espaços interlamclares, não havendo, 
assim, a fo rmação de um composto de interca lação vcrmiculita-agcnte hidrofobizante. 

França c Luz (2002) estudaram a cticiência de amostras expandidas de vermiculi ta da Paraíba, hidrofobizadas com óleo 
de linhaça (M elo, 1994), na absorção de compostos derivados do petró leo (ó leo SA E 40) derramados em superfícies 
aquáticas c obti veram resultados na fa ixa de R7% de cticiência na remoção do ó leo. Porém, vislumbra-se a uti lização de 
di ferentes agentes hidrofobizant es na obtenção de vcrmiculi ta expandida absorvente. a custos mais baixos c eficiência 
de remoção igua l ou superior às atualmentc obtidas com os agentes hidru fobi zantes mai s comumentc utili zados, como a 
cera de carnaúba e os óleos de palma c linhaça. 

Nesse trabalho objetivou-se estudar a ctic iência de diferentes óleos vegetais (agentes su rfactantes) no processo de 
hidrofobizaçào de vcrmiculita expandida, visando à obtenção de materia l absorvente de compostos orgânicos de ri vados 
do petró leo. Deseja-se. ainda, que esse mate rial absorvente apresente como carac terísti ca a possibil idade de reutilização 
em diversas etapas de absorção, ainda com eficiência. O estudo da desorção do óleo derivado de petróleo do leito de 
vermicul ita é, também. de grande importância, po is auxiliará na identificação da poss ibilidade de reuso, tanto do leito 
de vermiculita, em novas etapas de absorção, quanto do óleo derramado, no seu reaprove itamento. 

A utili zação de óleos vegetais como agentes hidro fobizantes visa , a lém da obtenção de materiais absorventes mais 
cticientes c de menor custo, identifi car a aplicação desses insumos cm novas ati vidadcs. Os resul tados obtidos nesse 
trabalho most raram que a venniculita hidrof(Jbizada com alguns desses ó leos pode ser utilizada na atenuação de 
derramamentos de deri vados de petróleo cm superfícies de água doce, com níve is de eficiência de remoção que variam 
de 73 a 90'Yu. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2. L Materiais utilizados 

Nesse estudo foram utilizadas amostras de concentrados de ve rmiculit a, com granulometria superfina (0,5 - 1,0 mm). 
provenientes dos estados da Paraíba (União Brasile ira de Mineração -· UBM) c Goiás (Brasil Minérios - BM), cuja 
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caracterização química encontra-se na Tabela I. As amostras foram expandidas em forno dinâmico do CETEM à 
temperatura de 900°C, seguindo metodologia descrita cm França c Luz (2002). 

Tabela -· ~ ··• '""'" - ~ -••••·-~ ~ ~~ -~· ·--·• ~ • ~-v • • -- • -· ••••--•••- -·--··~••·- ~" \-- ... ·- -· - ··· 2004) 

Compostos 
Teores dos compostos nas amostras ('X,) 

PB crua PB cx_11_andida GO crua GO expandida 
MgO 22,2 25, 1 20,3 22,3 
Al 20 1 11,3 12.5 13,4 14,X 
Si02 41,5 4X,5 41,7 42,7 
K20 0.15 0.21 4, 10 4, 10 
Cão 0.56 0.91 1,40 1.20 
TiO, O,X6 O)ló I ,20 1,20 
Cr20, 0,45 0,48 0,31 0,3 3 
Mn02 0,11 O, 13 0.12 O, 13 
Fe20 1 8,60 8,50 9,50 9,00 
NiO 0,29 0,25 0.21 0 .15 
H,O X,90 0,34 7,70 1.00 
PF 12,5 3,00 7,90 3,XO 

Para a hidrolobizaçào da vcrmicul ita expandida toram utilizados os ó leos vegetai s de copaíba, andiroba, babaçu bruto e 
purificado, mamona e peq ui , provenientes das regiões Norte c Nordeste. Para os ensaios de simulação de derramamento 
de óleo em superfície aquática foi utilizado o óleo para motores SA E-50. 

A eficiência de hidrofohizaçào foi medida por meio dos va lores dos <ingu los de contato. Segundo Subrahmanyan e/ ui. 
(2002), o método tradiciona l de preparação da superllcic das partículas minerais pode alterar a superlicic origina l do 
material c, consequentemente, os valores dos ângu los de contato medidos pela técnica da captura de bolha. Dessa 
tonna, optou-se pela medida utilizando a técnica da penetração capilar de líquidos. estudada no referido trabalho. 

2.2. Ensaios de hidrofobização da vermiculita 

O processo de hidrofobizaçào da venn iculita já vem sendo estudado há algum tempo, porém, é bem notada a busca 
crescente por agentes hidrofobizantcs que aumentem a eficiência da vcrmiculita como adsorvcntc. Martins ( 1992) 
desenvolveu c patenteou um processo aperfeiçoado para produção de vcrrnicu lita hidrofobizada, utilizando reagentes 
orgânicos derivados do silício, tais como ctil silicato, organohalogcniossilanos, siloxanos c seus po límeros. Cada agente 
hidrofobizantc requer condições especificas para ser adsorvido na superlkic da vcrmindita expandida e a capacidade de 
adsorçào da vcrmicu lita é função do tipo de reagente utilizado c da sua superfic ie especifica. 

Melo e/ ai. ( 1994) estudaram alguns processos de hidrofobização da vcrmiculita expandida para ut ilizá-la como agente 
de sorçào de petróleo ern águas doces e salgadas, tendo como agentes hidrofobi/.antcs a paralina, cera de carnaúba, o 
petróleo e o óleo de linhaça. Os estudos. realizados cm escala de laboratório, mostraram que a vcnniculita 
hidrofobizada com cera de carnaúba apresentou os melhores preceituais de afundamento, o que representa um melhor 
poder de sorçào de compostos apoiares, tanto cm água doce quanto salgada. 

O processo de hidrofobização poderá ser feito de duas maneiras: 

i) utili zando a vcrmicu lita recém-expandida, ainda quente (tcmpemtura na làixa de 150 "C), para que o 
agente hidrofobizantc tenha a sua viscosidade diminuída, fac ilitando o seu escoamento pela superfíc ie da 
venniculita e promovendo um maior conta to entre as l~tses só lida c liquida, representadas pela vermiculita 
e agente hidrofobizante, respectivamente (Martins. 1992); 

ii) utili zando uma amostra de vcrmiculita expandida c livre de umidade, submetendo a mistura vermiculita e 
agente hidrofobizante, a um processo de cura por 24 horas cm estul~t. a uma temperatura de li O 0C, com o 
cuidado de não ultrapassar os 200 °C para que o óleo não evapore (Melo, 1994 ). 

No presente estudo foi adotada a metodologia de Melo ( 1994). Depois de hidrolobizado, o material foi resfriado cm 
temperatura ambiente e acondicionado cm recipientes de vidro ou sacos plásticos, mantendo-o reservado da umidade. 

Para o processo de hidrofobização toram estudadas duas proporções di fercntes entre as massas de massa de óleo 
su rtàctante c de venniculita , respectivamente: 10 c 15% cm peso. com o objctivo de vcrilícar qual das proporções 
produziria materiais absorven tes com melhor ctíciência . O procedimento de hidrofobização foi efetuado para cada óleo 
vegetal estudado. Assim, toram produzidas doze amostras diferentes de vcnniculita absorvenk (duas amostras 
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diferentes de vermiculita e seis tipos de óleo bidrofobizante), a serem testadas na etapa de absorção de compostos 
derivados do petróleo. 

2.3. Ensaios de a bsorçllo de composto derivado d e petróleo 

Os ensaios de absorção de derivados de petróleo consistiram da simulação de um dcrmmamento de óleo (SAE-50) em 
superficie aquática. Nessa etapa do estudo objetiva-se determinar qual a proporção entre as massas de óleo derramado e 
vermiculita bidrofobizada que resultava cm urna maior eficiência de remoção desse composto. As variáveis envolvidas 
nesse experimento são, além das massas de ó leo e vermieulita bidrofobizada, o tempo de retenção (contato entre o leito 
de verrniculita c o óleo) e as intcrações fisico-quimicas entre o óleo derramado e o agente bidrofobizantc presente na 
superficie da venniculita absorvente. 

Com o objctivo de conter o derramamento, a mancha de óleo é cobena por um leito fino de vcrrniculita hidrofobizada, 
que absorveuladsorveu o mesmo. Após alguns minutos, o leito de venniculita impregnado com óleo era recolhido com 
o auxílio de raspadores com peneiras. A scqüência do experimento é ilustrada na Figura I: em (a) pode-se visualizar o 
óleo derramado na supcrficie aquática c as dimensões do derramamento; (b) o óleo é contido com o auxilio da 
verrniculita hidrofobizada; (c) contato entre o leito vermiculitalóleo (tempo de retenção) e, fmalmente, (d) remoção do 
leito de vcrrniculita impregnado com óleo. Pode-se verificar qualitativamente que a superficie da áb'lla apresenta-se bem 
limpa. após o processo de absorçllo. 

Figura I Etapas do ensaio de absorção de óleo de petróleo pela vermiculita bidrofobizada 

Após a etapa de absorçllo/adsorçllo, foi calculada a eficiência do processo para, posteriormente, serem realizados 
ensaios de desorção do óleo, com o objetivo de reaproveitar a verrniculita e o óleo absorvido/adsorvido. Durante os 
experimentos de absorção/adsorção, também foram realizados ensaios em br'dllCO, utilizando vermiculita não 
bidrofobizada, para fins comparativos. 

2.4. Ensaios d e desorçlio do composto d erivado de petróleo 

Nos ensaios de desorçllo do composto derivado de petróleo do leito de verrniculita foi estudado o método de extração 
por solvente, usando hexano, que é o solvente mais comum nesses tipos de experimentos. Foi utilizada uma proporção 
de 5 mL de hcxano para cada grama de óleo absorvido; as cxtrações foram realizadas de forma tracionada, em três 
etapas, utilizando-se cm cada etapa 40, 40 e 20"/o, respectivamente, do volume total do hexano. Essa metodologia visou 
à extração mais eficiente do composto derivado do petróleo, porém atentando para o menor prejuizo possível às 
características f1sico-químicas c de hidrofobicidadc da vermiculita. 

3. RESULTADOS E DJSCUSSÃO 

Os resultados desse trabalho serão apresentados c discutidos por itens, seguindo a seqüência utili7.ada na metodologia 
experimental. 

3.1. Medidas d e hid rofobicida de para a ' 'ermiculita 

Essas medidas foram feitas por meio da determinação dos ângulos de contato. Da teoria das superficics de contato, 
sabe-se que os ângulos acima de 90" indicam uma maior hidrofobicidade do material; assim, a partir da análise dos 
resultados mostrados na Tabela 2, observou-se que os óleos de andiroba, babaçu bruto e babaçu purificado a prod uziram 
os melhores resultados. É possível perceber que as amostras hidrofobizadas na proporção de 15% apresentaram valores 
mais elevados para os ângulos de contato, indicando que maiores quantidades de óleo durante a hjdrofobização 
proporcionam um espalhamento mais eficiente deste composto pela superficie da verrniculita expandida. 
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Tabela 2- Resultados dos ângulos de contato para as amostras de vermiculita tratada para diferentes proporções de 
hidrofobizaçllo 

Medida do ãnl(ulo de contato (0
) 

Óleos hidrofobizantes e taxas Vermiculita PB Vermiculita GO 
de hidrofobização 

15% 10% 15% lO% 
Andiroba >90 >90 >90 >90 
Babaçu Bruto >90 >90 >90 78,7 
Babaçu Purificado >90 58,3 >90 81,6 
Copaíba 70,1 65,3 83,4 85,4 
Mamo na 85,0 56,0 >90 77,4 
Pequi 87,7 727 87 3 79 2 

A continuação da hidrofobicidadc do material absorvente produzido lo i fe ita por meio dos experimentos de absorção de 
óleo derivado de petróleo (SAE 50), nos quais foi avaliada a cliciencin de retenção desse óleo pela vermiculita 
hidrofobizada, como apresentado na scção a seguir. 

3.2. Medidas da eficiência de absorçio dos derivados de petróleo pela vcrmicuUta 

Os ensaios de absorção foram realiLados em triplicara, para amostras de venniculita hidrofobizadas a uma proporção de 
15%. Os resultados de eficiência mostrados na Figura 2 são referentes aos valores médios obtidos para cada óleo 
hidrofobizante e confirmam o que já havia sido verificado para o~ valores dos ângulos de contato: os melhores 
resultados são aqueles obtidos pelos óleos de andiroba e babaçu purificado. 

100 1 
1)0 

! 80 
~ -+- PB • IS% (20 min) 

i 
~ 

--GO • IS•'• (20 mãl) 

60 

so 
and<mba boboço• baboçu <opoibo momono poqui 

purif' hrutQ 

Óleos hldrol<lbitanlu 

figura 2 - Eficiência da absorção de óleo SAE 50 para vermiculitas hidrofobizadas com diferentes agentes surfactantcs 

Ainda com base nos resultados apresentados na Figura 2, pode-se inferir que as diferenças nas eficiências de absorção 
de óleo de petróleo pela venniculita podem ter ocorrido cm função das características químicas de cada amostra (PB c 
GO), já apresentadas na Tabela I. A exemplo disso tem-se que a amostra proveniente de Goiás apresentou melhort:» 
resultados de absorção quando hidrofobizada com os óleos de babaçu bruto e copaíba; já a vermiculita da Paraíba 
mostrou-se melhor absorvente quando hidrofobizada com os óleos de andiroba, babaçu purificado, rnamona e pequi. 

Como os óleos de andiroba e babaçu purificado mostraram os melhores resultados na hidrofobização para as duas 
amostras de vermiculita, os demais ensaios de absorção foram realizados com amostras hidrofobizadas apenas com 
estes dois agentes surfactantes. 

Uma etapa importante nos ensaios de absorção de óleo pela vermiculita foi a defínição da relação entre as massas de 
venniculita hidrofobizada c de óleo SAE 50, para a obtenção dos melhores resultados de eficiência. Dessa forma, loram 
estudadas três relações mássicas diferentes: 1:7, 1:5 e 1:4, com os melhores resultados tendo sido obtidos para a 
correlação mássica de I :4, num tempo de contato entre o leito de vermiculita e a mancha de óleo de 20 mimuos. A 
Figura 3 ilustra os resultados dos experimentos de absorção de óleo SAE 50 pela vcrmieulita da Parafba, mantendo-se 
um tempo de eontato de 20 minutos. 
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Figura 3 - Eficiências de absorção de óleo SAE 50 em função das diferentes proporções mássicas de vcrmiculita 
b.idrofobizadalóleo (vermiculita .PB) 

Por meio da análise dos dados, verifica-se que os resultados obtidos para a proporção I :4 apresentaram maior eficiência, 
devido à redução na quantid<lde do óleo que deve ser absorvido/adsorvido pela vermiculita. Dessa forma, os demais 
experimentos foram realizados utilizando esta proporção. 

Urna vez definidos os óleos hidrofobizantes e o proporção mássica entre massa de vcrmiculita hidrofobi7ada e óleo SAE 
50, foram realizados ensaios de absorção para defmir o tempo de retenção ou contato entre vermiculita absorvente c 
óleo que leva aos melhores resultados de eficiência. Nesses ensaios foram investigados tempos de retenção de I O e 20 
minutos, para as amostras de vermiculita da Paraíba e Goiás, hidrofobizadas com os dois agentes surfactantes 
escolhidos. Os resultados mostraram que um tempo de retenção de LO minutos foi suficiente para que a mancha de óleo 
derramada na superficie aquática fosse absorvida pelo leito de verrniculita. 

A Figura 4, mostrada a seguir, ilustra os resultados de eficiência de absorção de óleo de petróleo pelas amostras de 
verrniculita bidrofobizadas a I O e I 5%, sob um tempo de retenção de 10 minutos. 

100 I 

ii :J ~-
[-+- PB-IS''o (l0nm) l t.. 

.!! 

~ -e-oo - 1~. o o nm) 
~ 
~ --PB-10'.(10IlWI) I 
~ --=----- ___ 00- 10'· (lO min) 

"' ft() 

15 

70 

androbo babaçupunf. 

Óleos bidm~bl01ntes 

Figura 4 Eficiência da absorção de óleo SAE 50 pela vermiculita hidrofobizada (a diferentes proporções) com os 
melhores agentes surfactantes 

Analisando-se os resultados da Figura 4 observa-se que as amostras de verrniculita da Paraíba apresentaram melhores 
resultados de eficiência de absorção do que as de Goiâs, para todos os casos estudados. Para as amostras hidrofobizadas 
a IS%, apresentou melhor eficiência de absorção quando hidrofobizada com óleo de andiroba; nas amostras 
hidrofobizadas a I 00/o, os resultados de eficiência de absorção foram semelhantes, para as amostras da Paraíba e Goiás, 
hidrofobizadas com óleo de anidorba. Porém, a escolha do agente hidrofobizante apropriado dependerá, não apenas da 
eficiência do material absorvente produzido, mas também do custo de sua produção e disponibilidade no mercado. 
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3.3. Ensaios de desorção do óleo de petróleo c reutilização do leito de vcrmiculita 

Os resultmlos dos ensaios de desorção do óleo SAE 50 do leito de vermiculita absorvente são apresentados na Tabela 3. 
Após a etapa de desorçào do óleo, o leito de vermiculita foi submetido a novas absorções de óleo c dcsorções. para a 
verificação da sua durabilidade c comportamento da sua eficiência de absorção. 

Tabela 3 Resultados de efic iênc ia dos ensaios de absor ·ào c dcsor ·ào do óleo SAE 50 do leito de vermiculita 
Ex peri mcntos Massa de óleo SAE 50 ('Yo) 

I" absorção 1: dcsorção 2" absorção 2" desorçào 3" absor~ào Y desor~ào 
Branco (OX) 58,4 77.2 28.2 75,8 

li 70,5 72, I 57.7 93 ,8 36,5 9X,5 
20 68,6 80.6 44,9 73,9 41,8 92,0 
23 59,2 89,9 31,2 87,6 29,7 97,2 
27 61,1 65.3 48,5 84,7 38,9 96.4 
28 66,5 74.3 47.8 82,3 44,R 93,6 

Como pode ser observado. o processo de cxtração de óleo com hexano mostrou efic iênc ia satislàtúria. permitindo que o 
leito de vermiculita fosse reutilizado por mais duas vezes cm processos de absorção de óleo. Entretanto, fói notada uma 
perda de massa de vcrmicul ita (partículas muito tinas) nos ensa ios de absorção real izados após a etapa de desorçào. É 
importante verificar o eleito do so lvente exlrator (hexano) na desintegração das particulas de venniculita, em nível da 
estrutura lamelar. 

Quanto à capac idade absorpti va do leito de vcrmiculita. observou-se uma queda de e ficiência à medida que este é 
submetido ao processo de desorçào. Nota-se, ainda, que à medida que o leito de vcnnicu lita va i absorvendo menos óleo 
deivado de petróleo, a eficiência de dcsorçào aumen ta , embora a quantidade de so lvente seja calculada em função da 
massa de óleo presente no leito de vermiculita (óleo novo ·t óleo remanescente da etapa de absorção anterior) . 

4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Novos agentes hidrofobizantes. como os óleos de andiroba e babaçu purificado podem ser usados para o tratamento de 
superfície da vermicul ita expandida. na obtenção de material absorvente. Um bom material absorvente pode ser obtido 
pelo proc<:!sso regular de hidrofobizaçào. porém novos ensaios com dili:rentcs tipos de ó leos essenciais devem ser feitos. 
Objetiva-se, assim, atingi r maior eficiênc ia na adsnrçào de compostos orgünicos, usando menor quantidade de agente 
surfactante c reduzindo ao máximo. já na primeira adsorçào, a quantidade de óleo derramado na superfície aquática. 

Como visto nos resultados, os ensa ios de adsorção apresentaram melhor efic iência quando foi utili zada a vermiculita 
hidrofobizada com and iroba, atingindo, cm alguns casos , etic iência acima de 90'X,. Ainda há a necessidade de se 
aprofundar o estudo do tempo de retenção para as amostras de venniculita de Cioiânia. 

A extraçào por so lvente usando hcxano mostrou ser bastante e ficiente na remoção dos compostos orgânicos 
absorv idos/adsorvidos pelo leito de vermiculita, propiciando seu uso posterior cm outros experimentos. Além disto, 
outros métodos deverão ser testados. como o L TC (Low Temperature Conversion ·· Conversão a baixas temperaturas). 
Nos testes de adsorção também é importante que sejam consideradas as características de superficie da vcrmiculita, para 
saber se a mesma continuará hidroiüb ica mesmo depois da desorçào. 

O estudo c aplicação de materiais absorventes a base de vermiculita c óleos essenciais contribui pa ra o desenvolvimento 
regional. por meio das matérias-primas utili zadas. além de promover o desenvolvimento de tecnologias limpas para a 
atenuação de impactos ambientai s causados por derramamentos de compostos orgânicos nocivos ao meio ambiente. 
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