
XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002. 

UTILIZAÇÃO DA VERMIClJLITA COMO ADSORVENTE DE COMPOSTOS 
ORGÂNICOS POLUENTES DA IND(JSTRIA DO PETRÓLEO 

S.C.A. França e A.B. Luz 
CETEM -Centro de Tecnologia Mineral - Coordenação de Tratamento de Minérios 

Av. !pê, 900 Ilha da Cidade U nivcrsitúria Rio de janeiro, RJ 21.941-590 
E-mail : sfranca(o?cctcm.gov.br: aluz(dcctcm.gov.br 

RESUMO 

Muitos estudos foram rcaliz.ados ao longo dos anos, objctivando o desenvolvimento de processos de expansão c 
hidrofobização da vcrmiculita, bem como a viabilidade cconômica do seu uso indust1ial. Os resultados destes estudos 
apontam a vcnniculita como um mineral de grande import ;1 ncia cconômica, devido à gama de utilizações que lhe pode ser 
dada, principalmente na sua fonna expandida. 
Nesse trabalho. o processo de obtcnçilo de' cnniculita vi sa ndo seu uso como material adsorvcntc de compostos orgúnicos 
dcmunados cm superfícies aqwíticas_ consta da otimiz.ação das condições operacionais dos processos de expansão cm 
fomo de mulla c dinâmico_ hidrofobiz~1çilo (utiliz.ando diferentes agentes hidrofobizantes) , simulaçilo de dem1mamcntos 
de óleo cm tais superfícies c conseqüente adsorçilo pelo leito de vcrmiculita. Por fim_ estuda-se a dessorção dos compostos 
orgúnicos para re-aproveitamento do leito de vcnniculita c dos compostos dcsorvidos. 
O estudo de novas técnicas de dcssorçilo do óleo da vcrmiculita, tais como a conversão ú baixas temperaturas (LTC) ou 
dcssorção por vapor d' i1gua , pode leva r a uma utilizllÇiio mais prolongada da vcrmiculita como material adsorvcntc . A 
vantagem elo uso de técnicas que não submetam a vcrmiculita hielrofobizada a altas temperaturas cst{l na manutenção ela 
sua hidrofobicidadc. uma vez. que o processo de hidrofobização é feito sob ação do calor. Embora a literatura defenda que 
não hú danos à hidrofobiz.ação, possivelmente a dcssorçilo feita a baixas temperaturas também poderia aumentar o tempo 
de uso da vcnniculita cm testes consecutivos de adsorção. 

PALAVRAS-CHAVE: vcrmiculita, csfoliação, material adsorvcntc, compostos orgúnicos, poluição ambiental. 

I. INTRODUÇÃO 

A vcrmiculita é um silicato hidratado de magnésio, alumínio c ferro que apresenta uma cstmtura micúcco-lamclar com 
clivagem basaL O termo vcnniculita é utilizado também para designar comercialmente um gmpo de minerais midceos 
constituído por cerca de dcz.cnovc variedades de silicatos hidratados de magnésio c alumínio, com ferro c outros 
elementos. O nome vcnniculita é derivado do latim l'ermiculus que significa pequeno verme c se deve ao fato de que esse 
material se expande sob aquecimento c suas partículas tomam fonnas semelhantes a vcnncs. Uma representação geral da 
célula unitária do mineral pode ser expressa pela fonnula: 

A vcnniculita tem a sua cstmtura composta por superfícies lamelares de silicatos, intercaladas com camadas de água. 
Quando aquecida entre 650 c l .OOO"C apresenta uma curiosa propriedade de expansão, devido à brusca transfonnação da 
úgua cm vapor: a pressão exercida pelo vapor promove o afastamento das lamelas c uma dcfonnação axial do mineraL 
Este fenômeno_ chamado de csfoliação, promove um aumento no volume inicial do mineral bmto. que varia entre I 5 c 
25 vezes (Ferraz, 1971 ). 

O processo utilizado no beneficiamento da vcnniculita é simples, constituído por etapas de moagem, separação por 
peneiras c classificação pneumática (Luz. at a/., 2()(H) . Por apresentar a propriedade de csfoliação. a vcnniculita é 
comercializada na forma cma beneficiada c o processo de expansilo ocorre nos locais próximos às industrias fabricantes 
dos produtos manufaturados (placas isolantes acústicas c térmicas, etc). 

Lin ( 1988) mostra que, de uma forma geraL a vcnniculita pode se apresentar como um material de cstmtura escamosa, de 
coloraçilo que varia do dourado ao esverdeado c densidade de 2.5 a 2, 7 g/cm) quando crua c de 0,06 a lU g/cm) quando 
expandida, dependendo da granulomctria c do método de expansão. Suas propriedades de superfície_ somadas aos altos 
valores de área superficial cspccíftca, porosidade c carga superficial (negativa) fazem deste um material adequado para o 
uso como adsorvcntc ou como carrcador. 
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A utilização da venniculita como material adsorventc tem-se mostrado promissora, devido às propriedades de troca iónica 
que possui, semelhante às zcólitas c algumas argilas, podendo ser utilizada na remoção de compostos orgânicos poluentes 
derramados em superfícies de águas doce ou salgada. Porém, tentativas de se utilizar a venniculita, puramente expandida, 
no tratamento de <íguas contaminadas com óleos ou no combate a vazamentos de petróleo c seus derivados demonstraram 
que, apesar das suas altas porosidade e superfície específica. a vcnniculita expandida possui baixa capacidade de adsorção 
de compostos orgânicos. havendo a necessidade da sua hidrofobização (Martins, 1992). 

O processo de hidrofobização da venniculita já vem sendo estudado h{J algum tempo. porém é bem notada a busca 
crescente por agentes hidrofobizantcs que aumentem a eficiência da vcnniculita como adsorventc. Martins (1992) 
desenvolveu e patenteou um processo aperfeiçoado para produção de vermiculita hidrofobizada. utilizando reagentes 
orgânicos derivados do silício. tais como ctil silicato. organohalogcniossilanos. siloxanos c seus polímeros. 

No Brasil existem depósitos de venniculita nos estados da Bahia, Minas Gerais , Goiás, São Paulo. Paraná, Piauí c Paraíba. 
A venniculita produzida no Brasil (2ú.500 !/ano) tem sido usada, principalmente, no mercado intemo (7ú%) como 
isolante ténnico e acústico. Apenas 12% da venniculita produzida é expandida c colocada no mercado com diferentes 
nomes comerciais. de acordo com a empresa produtora. Essa venniculita expandida vem sendo usada na indústria de 
concreto ultra leve. argamassa de reboco, argamassa tennoisolante e na agricultura (Cavalcanti. 200 I) 

2. OBJETIVO 

Neste projeto foram estudados diferentes processos de beneficiamento da venniculita para ser utilizada como material 
adsorvcnte. na remoção de compostos poluentes. como petróleo e seus derivados. na superfície de águas. Foi realiziJda 
a investigação do processo de expansão da vcnniculita . bem como da necessidade de tratamentos químicos para a 
transformação do mineral em material adsorventc. com o objctivo de se otimizar as propriedades da venniculita como 
adsorvente. Durante o desenvolvimento deste projeto, teve-se também como objetivo testar novos agentes hidrofobizantes. 
em estão sendo desenvolvidos pela UBM- União Brasileira de Mineração. c encontram-se cm fase experimental. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura l mostra o tluxograma concebido para o desenvolvimento do processo de obtenção de venniculita adsorvcnte, 
bem como os experimentos para avaliação da eficiência do produto. As etapas desenvolvidas nesse trabalho foram: 

a) amostragem e caracteri:wção da vcrmiculita ; 

b) estudo das técnicas de expansilo da vcrmiculita; 

c) estudo das técnicas de hidrofobização da venniculita; 

d) estudo de adsorçilo de compostos orgánicos pela venniculita hidrofobizada; 

c) estudo de dessorção dos compostos orgânicos c re-utilizaçilo da vcrmiculita. 

Pro ...... de 

Figura 1 -Fluxograma do processo de obtenção da venniculita adsorvcntc c testes de avaliaçilo da eficiência de 
adsorçilo c dcssorçilo dos compostos orgânicos 

3.1. Amostragem e Caracterização da Vermiculita 

A vem1iculita utilizada nesse estudo é proveniente do processo de beneficiamento da mina Serrote Branco, da UBM, 
situada no município de Santa Luzia, PB. Foi utilizado o produto do beneficiamento denominado vermiculita super fina, 
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com granulometria entre 0,5 e I ,O mm e teor de vermiculita de 85-90%. A vantagem de utilizar o material já beneficiado 
é a ausência de finos e contaminantes, como a biotita. 

A Tabela I mostra a composição química da vermiculita crua. 

Tabela I - Análise química da vermiculita super fina da usina de concentração da UBM (Santa Luzia, PB) 

Compostos (%) ! Compostos (%) 
Na

2
0 1,0 ! Fep 6,7 

K,O 4,6 I Al,O 6,8 
MgO 19,9 ' H O (umidade) 5,4 

I 

Si O 42,8 i H,O (estrutural) 12,9 

O objetivo de caracterizar química e mineralogicamente a vermiculita antes do seu processamento foi a verificação das 
suas características estruturais e químicas, que conferem as propriedades de expansão e adsorção, bem como estudar a 
influência da temperatura sobre essas propriedades para uma posterior otimização dos processos de piro-expansão. A 
caracterização mineralógica da venniculita mostrou a existência de biotita como principal contaminante. 

3.2. Ensaios de Piro-expansão da Vermiculita 

Os ensaios de piro-expansão foram realizados em fomo de mufla e fomo dinâmico piloto. Os ensaios preliminares foram 
realizados em fomo de mufla e tiveram o objetivo de estudar as faixas de temperatura e tempo de residência necessários 
à otimização do processo de expansão da vermiculita. Uma vez definidas as faixas de trabalho dessas variáveis, foram 
realizados, então, os ensaios de expansão em fomo dinâmico piloto. 

O fomo dinâmico utilizado teve o seu projeto baseado em Santos e Navajas (I 98 I) e num protótipo da União Brasileira 
de Mineração, utilizado para testar a qualidade dos seus produtos, no tocante ao teor de biotita remanescente no produto 
após o beneficiamento. O forno utilizado dinâmico é mostrado nas Figura 2 (a), (b) e (c). 
O fomo expansor dinâmico é constituído basicamente por dois tubos metálicos cilíndricos, que formam as câmaras de 
alimentação e expansão, respectivamente (a). A câmara de alimentação tem as dimensões de 0,05 m de diâmetro, 0,5 m 
de comprimento e está posicionada formando um ângulo de 45° com a superficie da câmara de expansão, que apresenta 
como dimensões um diâmetro de 0,4 m e altura de 0,5 m. A alimentação da vermiculita crua era feita por meio de um 
alimentador vibratório, com capacidade máxima de 3,0 kg/min. A vermiculita expandida era recolhida na parte inferior 
do equipamento através do cone de saída da câmara de expansão. 

O fornecimento de calor para a expansão era feito utilizando-se um maçarico, que ficava posicionado na extremidade 
superior da câmara de queima e produzia uma chama com temperatura de aproximadamente 1.000°C. A temperatura da 
chama era regulada pela abertura da entrada de ar e monitorada com o auxílio de um termopar cromel-alúmen. A uma 
distância de 1 O cm da extremidade onde está posicionado o maçarico tem-se o ponto de alimentação da venniculita crua. A 
alimentação é feita através de um funil metálico, como pode ser visto na Figura 2 (b ); em (c), mais detalhes do alimentador 
vibratório e funil metálico. O posicionamento do funil de alimentação com relação ao maçarico deve promover o contato 
direto entre a vermiculita crua e a chama. 

(a) (b) (c) 

Figura 2 - Vistas do fomo dinâmico piloto utilizado na piro-expansão da venniculita 
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A eficiência do processo de expansão foi medida por meio de dois parúmctros: o grau ele cxpans;1o (GE) da vc nniculita 
c o perce ntual de material afundado (MA). O grau de expansão mede o quanto a vcnniculita crua ;nJJncntou de \·olumc 
durante o processo ele piro-cxpans:1o : o percentual de material afundado. medido pelo teste .. afunda-llutua .. . quantifica o 
material niio expandido presente na amostra. após a cxpansiio. 

Grau de Ex pans:1o (GE): fator de expansão. que d:í a rclaçiio entre o volume de vcrmiculita expandida c crua . O fator 
ele cxpansiio depe nde da composição química da vcnniculita c. neste caso. deveria ser maior do que 7. Para a sua 
determinação. mede-se o volume de vcnniculita antes c depois da expansão. utilizando uma proveta graduada . O fator de 
cxpans;1o (GE) é dado pela expressão: 

t• . (;}:· = l'XJiaJtdula 

i " 
cn1a 

onde 1 ~''""'"'" é o volume de vcnniculita expandida. medido cm uma proveta gr;1duada. c 1 :"'" é o volume de \·ermiculita 
crua. antes do processo de expansão. 

Teste .. Afunda-Flutua": Esse teste é baseado na diferença entre as densidades da vcnniculita cnm c expandida. Foi 
estipulado que uma quantidade de material cru acima de I 0'% classificaria o ensaio co mo de baixa e fici ênc ia . mostrando a 
necessidade de \·a riação de um ou mais par.!mctros operacionais (temperatura. tempo de residência. vaz.iio de al imentação. 
etc) 

Em uma proveta graduada de 250 mL foram adicionados 200 mL de úgua c. cm seguida . uma amostm de \·crmiculita 
expandida equivalente a :lO mL. O sistema foi mantido cm repouso por um tempo pré-dctcnninado de -l5 segundos: neste 
intervalo de tempo. as placas de vcnniculita ou contaminantes que não foram expandidos afundar.1o . enquanto o material 
C.'\pandido pcnnanccc llutuando . A medida do vo lume do mate rial afundado foi feita por meio da leitura da escala de 
volume da proveta. 

3.3. Ensaios de Hidrofobização da Vermiculita 

Na etapa de hidrofobização, cada agente b.idrofobizantc requer condições cspccíftcas para ser adsorv ido na superfície 
da vcnniculita expandida, c a capacidade de adsorção da vcnniculita é função do tipo de reagente utiliz11do c da sua 
superfície específica . Nesse estudo foram utilizados como agentes hidrofobi ;_;mtcs o óleo de linhaça c dois compostos que 
estão sendo desenvolvidos pela UBM, que por estarem em fase de testes. for.un denominados H

1 
c H

2
. 

Óleo de linhaça : O procedimento utilizado para hidrofobiz.ação da vcnniculita com óleo de linhaça foi descrito por Pinto 
( 1994 ), cm sua lese de mestrado. A hidrofobização deverá ser feita com a vcnniculita recém expandida, de preferência 
ainda quente (temperatura na faixa de 150°C), para que o agente hidrofobiz.antc tenha a sua viscosidade diminuída. 
facilitando o seu escoamento pela superfície da vcrmiculita e promovendo maior contato entre as fases. 

Em um cadinho de porcelana pesou-se 10.0 g de venniculila expandida a 1.00()''C. cm forno dimlmico. Pesou-se uma 
massa de óleo de linhaça correspondente a lO'X, cm peso da vcnniculita c agitou-se com um bastão de vidro para 
homoge neizar. A mistura foi deixada em cura por 24 horas cm estufa, a uma temperatura de 11 O"C. com o cuidado de não 
ultrapassar os 200"C. para que o óleo não evapore. O material foi esfriado cm temperatura ambiente c acondicionado cm 
recipientes de vidro ou sacos plásticos, para evita r a umidade . 

Agentes h.ibrofobizantcs H
1 

c H
2

: Em um cadin..ho de porcelana pesou-se 10.0 g de vcnniculila expandida a l .O<KPC 
cm fomo dinâmico . Pesou-se uma massa do agente hidrofobizantc, referente a 5% em peso da vcnniculila, c agitou-se 
com um bastão de vidro para homogeneizar. Deixa-se a misture! cm cura por 24 hon1s cm estufa, a uma temperatura 
de <J(l''C. O material foi esfriado cm temperatura ambiente e passou pelo mesmo processo de acondicionamento citado 
antcrionncnte. 

3.4. Ensaios de Adsorção de Óleo 

Os testes de adsorção de óleo contaminante pela venniculita expandida c hidrofobizada foram rcaliz.ados cm superfície de 
água doce. O óleo contaminante utilizado foi o 1/D S>W40, de fabricação da Pensy l-Tcx . O procedimento experimental 
utilizado nos testes de adsorção baseou-se na simulação de um derramamento de óleo cm uma superfície aqu{ltica . Uma 
massa dctenninada de óleo foi derramada cuidadosamente sobre a superfície da :ígua contida em um recipiente c cm 
seguida uma quantidade dctcnninada de venniculita hidrofobizada foi espalhada por sobre este óleo . Após intervalos de 
tempo pré-detcnninados. o le ito de vcnniculita impregnado com óleo foi recolhido . 

O aparato experimental utilizado foi um reservatório de {lgua, rctangular, feito cm polipropilcno c com capacidade para 30 
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L. A rcmoçilo da vcrmiculita impregnada com óleo deve ser feita cuidadosamente. para que nilo h<üa a dcsaglomcraçilo do 
leito. Para isso foi utilizado um acessório semelhante a uma bandeja, com fundo de tela (2,() mm de abertura). posicionado 
a 12,0 cm da superfície da úgua c fr:xado nas paredes da cai:xa por meio de hastes de metal. Ao final do c:xpcrimcnto de 
adsorç<lo. a bandeja foi puxada para cima. por meio das hastes. fa ;.cndo com que o leito permanecesse aglomerado c a 
água escoasse através da tela. 

O procedimento e.-..:pcrimcntal de medida de quantidade de óleo adsorvida é utilizado como uma aYaliaçilo preliminar da 
eficiência do processo. mas aconselha-se que para as medidas finais de eficiência sejam feitas aru'rlises químicas ou testes 
físicos de rcmoçilo do óleo, mais precisos . 

3.5. Ensaios de Dessorção de Óleo 

A dcssorção do óleo do leito de vcnniculita tem o objctivo de separar as fases para uma possível reutilização das mesmas. 
seja corno leito cm adsorvcntc para utili;.açõcs subsequentes (vcrmiculita) ou como produto combustível secundiuio . A 
literatura aborda alguns processos de dessorçilo. como por utili;.ação de calor (Mar1ins, llJ92) c de passagem de ,·apor 
d'úgua. Nesse estudo scrilo utili;.ados ensaios de centrifugação, de dcssorçilo por temperatura c a vácuo (LTC - /,mt 
Temperature Conversion). 

Nos ensaios de centrifugação a amostra de vcnniculita impregnada com óleo foi colocada cm um tubo de centrífuga 
graduado c a separação foi feita cm centrífuga FANEM, de laboratório, a 1200 rpm, por três minutos. Na dcssorção por 
temperatura. o material é espalhado sobre uma tela metálica. com abertura de 2.0 mm. suportada em um recipiente colctor 
de óleo. A seguir esse aparato é colocado num forno. com temperatura c tempo de c:xposiçilo controlados. O efeito da 
temperatura promove a diminuição da viscosidade do óleo, que llui através do leito de vcrrniculita c da tela metálica. 
sendo colctado pelo recipiente. Na dcssorçilo a vácuo. o material foi moldado para formar uma rctorta c é colocado cm 
atmosfera inerte. para que o óleo adsorvido 1lua sob efeito de temperaturas mais baixas. não prejudicando a qualidade c 
caractcristicas tanto do leito de vcnniculita quanto do composto orgànico. 

A medida de eficiência de dcssorção foi feita por meio da pesagem da massa de óleo dcssorvida, relacionando-a com a 
massa adsorvida. nos ensaios anteriores. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os pará metros avaliados como resultado nesse estudo silo baseados na qualidade do material expandido, no melhor agente 
hidrofobizante, na quantidade de óleo dcssorvido do leito de vcnniculita c na sua reutilização. Dessa forma , os resultados 
serão apresentados cm scçõcs, seguindo a sequência cm que foram realizados. 

4.1. Resultados dos Ensaios de Piro-expansão 

Os ensaios de expansão da vcrmiculita cm forno de muna foram realizados para temperaturas de 800 e l.OOO"C. para um 
tempo de expansão de 5 minutos (Tabela II). 

Tabela H- Resultados de testes de c:xpansão de vcnniculita super fina cm fomo de mutla (t = 5 min) 

Temperatura de c:xpansilo (''C) V= (mL) v (mL) GE (%) 
800 5,0 2],4 4.7 
l)00 5,0 27.2 5,4 

1. 000 5.0 32,5 6.4 

Como pode ser observado na Tabela I. embora tenha-se obtido um melhor grau de expansão da vcnniculita a l.OOO"C. 
os valores obtidos para o GE silo muito bai:xos. mostrando a ineficiência da c:xpans<lo cm fomo de mulla. A c:xpansão 
realizada de forma cstútica n:1o permite a devida transferência de calor para o materiaL bcncftciando apenas as partículas 
que estilo cm contato dircto com a parede do cadinho c as da superfície da amostra . Assim. nota-se que há , realmente. a 
necessidade da utilização de um forno din:'lmico. para a obtenção de um material com maior área superficial específica. 

O processo de cxpans:lo cm forno dinàmico tem início quando do contato entre a vcnniculita c a chama do maçarico. 
porém o contato subsequente entre a venniculita c os gases quentes, proporciona a continuidade do processo de e:xpansão 
ao longo das câmaras de queima c de c:xpansilo. A pressão dos gases proporciona, ainda. um movimento circular das 
partículas de venniculita na câmara de c:xpansão, aumentando o seu tempo de residência no fomo e cm contato com os 
gases quentes. promovendo. por conseqüência, um aumento na eficiência do processo de c:xpansilo. 
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Resultados preliminares dos testes de expansão realizados no fomo dinâmico mostram um aumento de 60% na eficiência 
do processo, comparando-se com os resultados das expansões em forno de mufta; por exemplo, o fator de expansão de uma 
vermiculita super fina aumentou de 6,4 para I O, quando expandida em forno de mufla e fomo dinâmico, respectivamente. 
A Figura 3 ilustra imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para a vermiculita crua e expandida, onde pode
se observar a diferença entre a disposição das lamelas nas duas situações. 

(a) (b) 
Figura 3 - Imagens (MEV) da vermiculita crua (a) e expandida em forno dinâmico (b) 

4.2. Resultados dos Ensaios de Adsorção e Dessorção do Óleo pela Vermiculita Hidrofobizada 

Os ensaios de adsorção e dessorção de óleo pela vermiculita serão apresentados em conjunto, uma vez que os experimentos 
de dessorção foram sendo realizados à medida que eram gerados leitos de vermiculita impregnados com óleo, para evitar 
que ocorresse a separação indesejada das fases . 

Inicialmente serão mostrados resultados dos testes de adsorção de óleo por leitos de vermiculitas hidrofobizados com 
óleo de linhaça ou com os agentes H,. Os resultados mostrados na Tabela III indicam que I ,O g de vermiculita adsorveu, 
em média, 5,71 g de óleo quando hidrofobizada com o óleo de linhaça e 6,81 g quando hidrofobizada com o H,, para um 
tempo de contato de 40 minutos. 

Tabela III - Resultados de adsorsão/dessorção de óleo pela vermiculita hidrofobizada 

Agente Razão entre a massa de verm1culita/ % oleo desorv1da na 
hi~· -·~· . m::tss::t ele óleo ::tclsorvicl::t ( p fp) centrifnP::tciio 

1:5,73 89,2 
Óleo de linhaça 1:4,94 85 ,1 

1/3,75 82,7 
I :6,75 85,7 

UBM (H,) 1:6,07 82,8 
1:5,22 79,5 

Na Tabela rrr tem-se, ainda, resultados de dessorção do óleo, utilizando o processo de centrifugação. Embora a 
percentagem de óleo recuperada tenha sido na faixa dos 87%, mostrando a boa eficiência do processo, foi observado 
que o leito de vem1iculita sofria alguma deformação, causada pela força centrífuga. A utilização do mesmo leito de 
vermiculitã, em adsorções subsequentes, apresentou valores decrescentes de eficiência, que podem ser consequência da 
área superficial específica, cada vez mais reduzida pelo fenômeno da compressão. 

Outra sequência de ensaios de adsorção foi realizada, para massas fixas de óleo e de vermiculita, em diferentes intervalos 
de tempo de contato entre as fases . Em seguida foram realizados ensaios de dessorção por exposição ao calor, em fomo 
de mufla (Tabela IV). 

Pelos resultados da Tabela 4, comprova-se a boa eficiência de adsorção de óleo pela vermiculita hidrofobizada, porém, o 
processo de dessorção por exposição ao calor mostrou-se ineficiente. Tais ensaios de dessorção foram realizados em fomo 
de mufla, com temperaturas variando entre I 00 e 200°C, para um tempo máximo de exposição de 60 minutos; porém foi 
observado que parte do óleo estava sendo volatilizada, devido à quantidade de calor necessária para reduzir a viscosidade 
do óleo, fazendo-o fluir. 
É importante frisar a necessidade de um estudo mais detalhado das variáveis do processo, para que a faixa de valores 
utilizados para cada variável seja a que fornece uma maior eficiência ao processo. Os testes realizados são muito 
simplificados e requerem um maior detalhamento para o estudo e comprovação da eficiência, tanto da vermiculita 
expandida quanto do agente hidrofobizante utilizado. 
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Tabela IV- lnll uência do tempo de contato na eficiência de adsorç<1o de óleo por vcrmiculita hidrofobi ;.ada 
M;ISS; cl~ ; ~nlllCIII · . ') ' Mass: cl~ ol~o · ') ' K.a;;ío ;IGI IIli C I: ' ') 

Tempo de contato Massa de óleo adsor\'ida 
Kazao crlhc a massa de 

Massa de óleo dcssorvida 
vcnniculita/ 

(mi n) ('X.) 
massa de óleo ad.sorYida (l') 

('X.) 

20 H.2<J I :2,<J5 213-J. 
]0 5~UO I ])S<J 2<U8 
40 ()8.17 14.5-J. I <J,]8 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O estudo comprova a viabilidade técnica da utili;.aç:lo da vcrmiculita hidrofobi1.ada como um material de alia capacidade 
de adsorçào de compostos org;ínicos, podendo ser empregada no tratamento de derramamentos de óleos c derivados do 
petróleo. cm superfícies <K[u{Jticas . 

Para a obtcnçilo de um material adsorvcntc eficiente, é de grande importúncia o controle das variúYcis do processo de piro
C.'\pansilo, para que se obtenha um material com a maior úrca supcrf1cial possíveL isso é obtido por meio de c.,pansõcs 
utilizando fornos din;ímicos, onde a transferência de calor por convccçilo tem maior eficiência Quanto ao agente 
hidrofobizantc, a escolha deve ser feita. cm funçilo não apenas da d1ciência de uma única adsorçüo, mas de adsorçõcs 
consecutivas, para que o leito de vcnniculil<l possa ser rcutilillldo. 
A rcutili;.açilo do leito só é possíveL se ocorrer o processo de scparaçüo das fases sólida c líquida (vcrmiculita c óleo) por 
processos de dcssorçüo. Os processos ele dcssorçüo estudados n:lo se mostraram tüo eficientes, pois os que oferecem bons 
resultados de dcssorçüo, como a ccntrifugaçilo, promovem deformações no leito de vcrmiculita: no caso do LTC. é um 
processo ainda de custo elevado . O processo de dcssorçilo. por C.'\posiçüo ao calor_ foi o de menor eficiência. mostrando-se 
inadequado ú rccupcraç:lo da fase oleosa. 

A continuidade elos estudos de processos de clcssorç:lo ele óleo é ele grande importúncia para a confinnaç;1o do uso racional 
da vcnniculita C.'\pandida c hidrofobizacla como material aclsorvcntc . 
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