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RESUMO 

 

 

Nesse trabalho a perlita expandida, um argilomineral, constituído de SiO2 e 

Al2O3 nas proporções de 72,1 e 18,5%, respectivamente  foi utilizada como 

adsorvente para petróleo na sua forma pura expandida como também hidrofobizada 

com óleo de linhaça. Para isso, utilizou-se a Termogravimetria (TG), a 

Termogravimetria Derivada (DTG) e a Análise Térmica Diferencial (DTA) para 

estudar o comportamento térmico e verificar o percentual de adsorção da perlita nos 

processos utilizados, em comparação com a Análise Gravimétrica.  No processo de 

hidrofobização com o óleo de linhaça utilizou-se as frações > 20, 20 a 32 e 32 a 60 

mesh e os testes de adsorção com o petróleo bruto foram realizados em triplicata em 

temperatura ambiente. Os resultados obtidos por TG/DTG em atmosfera dinâmica 

de ar mostraram perdas de massa em uma única etapa para a perlita expandida 

pura adsorvida com petróleo, indicando que a adsorção de petróleo foi limitada e que 

a granulometria não interferiu nesse processo. O óleo de linhaça apresentou bons 

resultados como agente hidrofobizante da perlita indicando um percentual máximo 

de 59,9% e 68,6% de linhaça na fração de 32 a 60 mesh considerando os dados 

obtidos por Termogravimetria e Gravimetria, respectivamente. A adsorção do 

petróleo na perlita pura expandida e na perlita hidrofobizada com óleo de linhaça não 

apresentou bons resultados, caracterizando um aumento de 0,5 a 4,6%  na perlita 

pura e 3,3 % na perlita hidrofobizada de 32 a 60 mesh. 

 

Palavras-chave: Perlita. Petróleo. Hydrophobization . Linhaça. Análise térmica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In this work, expanded perlite, a mineral clay, consisting of SiO2 and Al2O3 in 

the proportions of 72.1 and 18.5%, respectively, was used as an adsorbent for oil in 

its pure expanded form as well as hydrofobized with linseed oil. Thermogravimetry 

(TG), Derivative Thermogravimetry (DTG) and Differential Thermal Analysis (DTA) 

were used to study the thermal behavior and quantify the percent adsorption of 

perlite in differents  processes comparing the results with the ones obtained using 

Gravimetric Analysis. In the process of hydrophobization  with linseed oil 

granulometric fractions > 20, 20-32 and 32-60 mesh were used and adsorption tests 

with crude oil were performed in triplicate at room temperature. The results obtained 

by TG/DTG in dynamic atmosphere of air showed mass losses in a single step for the 

expanded perlite with pure adsorbed oil, indicating that the adsorption of oil was 

limited and that the particle size did not in this process. Linseed oil has performed 

well as an agent of hydrophobized perlite (32 to 60 mesh) indicating a maximum 

percentage of 59.9% and 68.6% the linseed with a fraction range from considering 

the data obtained by thermogravimetry and Gravimetry, respectively. The adsorption 

of oil in the expanded perlite and hydrofobized pure perlite with linseed oil did not 

produce good results, characterizing an increase of 0.5 to 4.6% in pure perlite and 

3.3% in hydrofobized perlite with granulometric 32 to 60 mesh. 

 

Keywords: Perlite.Hidrofobization. Petroleum. Linseed oil, Thermal analysis.  
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os fenômenos de contaminação ambiental, principalmente os 

relacionados à contaminação das águas, tem-se tornado cada vez mais 

constantes, resultando, na maioria das vezes, em sérias conseqüências ao 

equilíbrio do ecossistema. Tais fenômenos despertaram o interesse e a 

preocupação não só de cientistas e ambientalistas, mas também de toda a 

sociedade (PEREIRA, 2000). 

O petróleo exerce um papel preponderante na sociedade moderna e 

apresenta uma série de riscos quando liberado no meio ambiente, seja em 

derramamentos acidentais ou descargas crônicas (SOUZA FILHO, 2006). 

A indústria petrolífera produz uma grande quantidade de resíduos em 

todas as etapas do processo de produção. A poluição marinha por petróleo é 

decorrente da crescente demanda de energia exigida pela nossa civilização e 

pela elevada participação dos derivados de petróleo na atual matriz energética. 

O petróleo é um composto orgânico, inflamável, com cor variando entre o negro 

e o castanho escuro, formado pela mistura de milhares de compostos7 

orgânicos nas mais variadas porcentagens dependendo da região de onde este 

composto é extraído (PANTOJA, 2006; PEREIRA, 2000). Na maioria dos 

casos, essa poluição é de caráter crônico, em função das atividades portuárias 

e pelo lançamento no mar de efluentes industriais e municipais contaminados 

por óleo. Com a extração de petróleo em unidades offshore e o transporte 

marítimo de elevados volumes de petróleo e derivados, a poluição marinha 

também é agravada de forma sistemática ou acidental. A Figura 1 mostra um 

derramamento de petróleo após 4 horas, caracterizando uma mancha escura. 
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Figura 1 Mancha de óleo, 4 horas após o acidente 

Fonte: SOUZ FILHO, 2006. 

 
 

Segundo Bispo (2005), um sub-produto da exploração do petróleo é a 

água de produção. A conseqüência desse fato é a geração de grandes volumes 

de água a serem descartados no mar.  

Esta água, denominada água produzida, geralmente contém altos teores 

de sais e uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos, cuja 

composição varia durante a vida do campo, e cujo volume tende a crescer à 

medida que o campo envelhece (OLIVEIRA, 2000). 

A água produzida possui uma salinidade elevada (SILVA, 2005). Essa 

água passa por um tratamento e parte dela é reinjetada no poço visando 

aumentar a pressão, além de que em alguns casos já existe uma grande 

quantidade de água misturada ao próprio óleo, e a outra parte é descartada 

como efluente via emissário diretamente no mar (SILVA, 2005; SILVA, 2008). A 

composição da água produzida pode ser altamente variável entre as 

formações, mas em todos os casos parece ser muito complexa, consistindo de 

compostos orgânicos polares e apolares, bem como cátions e ânions 

inorgânicos, e combinações destas diversas espécies químicas. 

Aproximadamente 65% desta água produzida é reaproveitada, 

reinjetando-se nos reservatórios para manter a pressão. Dessa forma, 30% 

desta água produzida é injetada em aqüíferos salinos para distribuição e a 

sobra é descartada na água de superfície (BISPO 2005).  

A proporção água/óleo aumenta com a idade do poço atingindo em 

alguns casos a proporção de mais 90% de água. Nos terminais e nas refinarias 

além da água gerada pela separação das fases óleo/água tem-se as águas de 
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processo e refrigeração. No transporte além da água residual gerada na 

lavagem de tanques e caminhões tem-se também a chamada "água de lastro", 

água utilizada para encher os tanques dos navios vazios que retornam a sua 

origem após descarregar a carga. Dentro deste contexto verifica-se a 

necessidade de se desenvolver novas tecnologias que permitam, de forma 

eficiente e a baixo custo, o tratamento da água produzida na extração de 

petróleo. 

A produção brasileira de petróleo se concentra nas águas, sobretudo nas 

profundas, correspondendo a 70% de toda a produção. O petróleo apresenta 

uma série de riscos quando liberado no meio ambiente, seja em 

derramamentos ou descargas crônicas (GOBIRA, 2007). 

A contaminação provocada pelo consumo de petróleo seja por carros, 

barcos, navios, ou por lixiviação de solo em áreas urbanas, corresponde à 

maior parcela de petróleo introduzida no mar devido a atividades humanas. 

Diferentemente de outras fontes, as quantidades introduzidas pelo consumo 

ocorrem com vazamentos lentos e crônicos e com as emissões atmosféricas. 

Como a maior parte do consumo de petróleo ocorre em terra, os rios, sistemas 

de drenagem de águas pluviais e de esgotos carreiam a maior parcela de óleo 

ao ambiente marinho.  

Há em todo o mundo uma discussão sobre a qualidade da água; isso 

porque uma água de boa qualidade está se tornando cada vez mais rara, visto 

que é um recurso mineral limitado. Por isso, diversos estudos são realizados 

para minimizar a poluição das águas, uma vez que a qualidade desta reflete-se 

diretamente na qualidade de vida do ser humano, como também no meio 

ambiente. 

O Brasil é líder mundial na produção de petróleo em águas profundas e 

hoje atingiu a sua auto-suficiência. Nos últimos anos, a poluição das águas 

aumentou consideravelmente em decorrência do crescimento da produção e do 

refino de petróleo. Logo, os órgãos de controle ambiental passaram a 

estabelecer limites mais rígidos para o descarte de efluentes industriais, como 

é o caso da Resolução do CONAMA No 357 de 17 de março de 2005 que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
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seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 

Vários processos físico-químicos podem ser utilizados no tratamento da 

água, objetivando a melhoria da qualidade e aumento potencial na sua 

utilização. 

 O processo de adsorção é usado especialmente no campo do 

tratamento de água e investigações vem sendo realizadas extensivamente para 

determinar bons adsorventes. Vários materiais são avaliados como, por 

exemplo, zeólitas, sílica, alumina, polímeros, fibras sintéticas e naturais e 

carbono ativado 

Nesse trabalho a perlita expandida foi hidrofobizada com óleo de linhaça 

e testes de adsorção com o petróleo foram realizados com o intuito de avaliar a 

sua capacidade adsortiva tanto na forma pura, como hidrofobizada. 

Para a realização dos procedimentos analíticos propostos no projeto foram 

utilizadas as seguintes ferramentas analíticas: Termogravimetria e 

Termogravimetria Derivada (TG-DTG), Análise Térmica Diferencial (DTA), 

Fluorescência de Raios X, Difração de Raios – X (DRX), Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), Espectroscopia de Absorção na região do infravermelho e 

Análise Gravimétrica. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

 Investigar a potencialidade do óleo de linhaça na hidrofobização da 

perlita expandida e realizar um estudo termoanalítico a partir da utilização da 

Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA). 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Hidrofobizar a perlita expandida a partir da utilização do óleo de 

linhaça; 

 estudar a decomposição térmica da perlita expandida não 

hidrofobizada e adsorvida com petróleo; 

 estudar a decomposição térmica da perlita expandida hidrofobizada e 

adsorvida com petróleo; 

 avaliar o percentual de adsorção da perlita expandida hidrofobizada a 

partir do uso de técnicas termoanalíticas (Termogravimetria – TG, 

Termogravimetria Derivada - DTG e Análise Térmica Diferencial – 

DTA) e Análise Gravimétrica 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 ÁGUA E VIDA  

 

 

Desde o aparecimento de vida na terra a mais ou menos 3,5 bilhões de 

anos que o ser vivo depende direta e indiretamente da água. O homem 

depende dela para a sua alimentação, higiene, transporte, uso na agricultura 

em forma de irrigação e na indústria, além de outros. O “Rig Veda”, texto 

sagrado dos hindus, exalta a água como elemento que traz vida, força e 

pureza, tanto física como espiritualmente (SANTOS, 2006). 

A água é um dos recursos naturais mais intensamente utilizados. É 

fundamental para a existência e manutenção da vida e, para isso, deve estar 

presente no ambiente com quantidade e qualidade apropriadas e é 

considerada a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida e de 

todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não seria possível conceber 

como é hoje a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura 

(BISPO, 2005).   

Conforme Henning (1999 ), durante séculos de civilização baseada na 

agricultura, as cidades se habituaram a lançar esgotos brutos nos rios. No 

entanto, os lançamentos eram compatíveis com a capacidade autodepuradora 

dos corpos receptores. O desenvolvimento industrial e a explosão urbana 

provocaram a concentração de volumes consideráveis de despejos, causando 

a degradação qualitativa dos corpos d`água. O aparecimento dos problemas 

ambientais forçaram as autoridades a elaborarem políticas, leis, programas e 

planos para a conservação dos recursos naturais. 

Para Santos (2002), um dos problemas de escassez de água doce no 

mundo é sua má distribuição, acarretadas pela crescente concentração 

populacional e forte industrialização registrada no último século. Isso demanda 

uma mudança de comportamento no uso desse recurso diante da possibilidade 

de uma crise na disponibilidade de água em várias partes do mundo.  

A escassez pode resultar de uma série de fatores, incluindo, fontes 

limitadas, grandes demandas, uso ineficiente em forma de desperdícios e 

principalmente, contaminação de fontes já existentes. Segundo a Unicef 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância), menos da metade da população 

tem acesso a água potável. A irrigação consome 73% da água doce disponível, 

a indústria 21%, restando apenas 6% para o consumo doméstico. Ao contrário 
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do combustível fóssil e do solo, as águas são uma fonte renovável se forem 

usadas de forma adequada e cuidadosamente conservadas (SANTOS, 2006). 

No mundo, o consumo de água triplicou entre 1950 e 1990, alargando a 

discrepância entre ricos e pobres. Em 80 países (40% da população mundial) 

existem graves dificuldades de acesso a água, especialmente a doce ou 

potável. Em menos de um século, a população mundial multiplicou-se por três 

e o consumo de água por seis. O Brasil tem cerca de 8% da água doce 

disponível no mundo, detém 77% das águas de superfície da América do Sul e 

é um dos que mais sofre com o desperdício, sendo calculado em 40%, a 

poluição ambiental e violação dos mananciais dos cursos de água. Pouca 

gente sabe que a Disneylândia toma, feliz, água reciclada e que no Estado do 

Arizona 80% da água reciclada volta ás torneiras (BISPO, 2005). 

 O Brasil apresenta situações bastante distintas quanto à disponibilidade 

hídrica intra e inter-regionais, sendo afetado tanto pela escassez hídrica, 

quanto pela degradação dos recursos causada pela poluição de origem 

doméstica e industrial (SANTOS, 2002). 

Bispo (2005) ressalta que, dos 180 milhões de brasileiros, 45% ainda 

não têm acesso aos serviços de água tratada e 96 milhões vivem sem esgoto 

sanitário. È necessário entender os processos ambientais, para que se possa 

atuar corretamente sobre as causas das alterações encontradas. Isso somente 

é possível quando se dispõe de um conjunto de informações confiáveis obtidas 

a partir de observações do que está ocorrendo no meio. È assim que os 

sistemas de monitoramento de qualidade da água devem ser entendidos e 

planejados. 

Ao contrário de muitos países, que há décadas trabalham para aumentar 

a produção de suas indústrias sem alterar o consumo de água, tratar os 

efluentes e reutilizar a água, nosso país sobrecarrega cada vez mais seus 

mananciais. As autoridades que deveriam administrar o setor, atacando os 

diversos pontos de demanda, produção e desperdício, se dedicam apenas à 

meta de aumentar a oferta de água (HENNING, 1999). 

 

 

2.2 O PETRÓLEO 

 

 

O registro da participação do petróleo na vida do homem remonta a 

tempos bíblicos. Na antiga babilônia, os tijolos eram assentados com asfalto e 

o betume era largamente utilizado pelos fenícios na calafetação de 
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embarcações. Foi usado por chineses, gregos, romanos, povos do Oriente 

Médio, no Egito pelos Faraós e em várias civilizações antigas. Os egípcios o 

usaram na pavimentação de estradas, para embalsamar os mortos e na 

construção de pirâmides, enquanto gregos e romanos dele lançaram mão para 

fins bélicos. No Novo Mundo, o petróleo era conhecido pelos índios pré-

colombianos, que o utilizavam para decorar e impermeabilizar seus potes de 

cerâmica. Os incas, os maias e outras civilizações antigas também estavam 

familiarizados com o petróleo, dele se aproveitando para diversos fins. Do latim 

petra (pedra) e oleum (óleo), o petróleo no estado líquido é uma substância 

oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e cor 

variando entre o negro e o castanho-claro. O petróleo é constituído, 

basicamente, por uma mistura de compostos químicos orgânicos 

(hidrocarbonetos) (THOMAS et al., 2001). 

A história do petróleo no Brasil começa em 1858, quando o Marquês de 

Olinda assinou o Decreto n° 2.266 concedendo a José Barros Pimentel o direito 

de extrair mineral betuminoso para fabricação de querosene, em terrenos 

situados às margens do Rio Marau, na então província da Bahia (THOMAS et 

al.,2001). 

 

 

2.2.1 Origem e formação do petróleo  

 

 

 A origem do petróleo está associada ao acúmulo de substâncias 

orgânicas de natureza animal ou vegetal de habitat planctônico. Quanto ao 

ambiente de formação, este deve ser propício a uma vida intensa e possuir 

proteção posterior contra a oxidação e destruição bacteriana. O petróleo é 

gerado por transformações químicas ativadas pelo aumento de pressão e 

temperatura (WILACI JÚNIOR, 2005). 

Conforme Milani (2000), para a ocorrência de petróleo em quantidades 

significativas em uma bacia sedimentar é preciso de grandes volumes de 

matéria orgânica acumulada quando da deposição de certas rochas 

sedimentares (geradoras). São estas rochas que, submetidas a adequadas 

temperaturas e pressões, que geram o petróleo em sub-superfície.  
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Figura 2 Reservatório de petróleo 

Fonte: BRAGA, 2008 

 

 

Os reservatórios de óleo possuem maiores volumes de hidrocarbonetos 

no estado líquido e são, geralmente, associados com reservatório de águas. Já 

os reservatórios de óleo e gás contêm uma mistura de óleo, gás e água em 

equilíbrio de acordo com as suas densidades, como mostrado na Figura 2. Em 

função das diferentes composições das misturas de hidrocarbonetos e das 

diferentes condições de temperatura e pressão, existem três tipos de 

reservatórios: reservatórios líquidos (também chamados reservatórios de óleo), 

reservatório de gás e reservatório que possuem as duas fases em equilíbrio 

(BRAGA, 2008). 

O petróleo gerado migra então para rochas permeáveis adjacentes, que 

trapeadas estruturalmente por rochas impermeáveis, resultam em acumulações 

nas rochas reservatórios (SANTOS, 2006). A viagem dos fluidos petrolíferos, 

através de rotas diversas pela subsuperfície, até a chegada em um local 

portador de espaço poroso, selado e aprisionado, apto para armazená-los, 

constitui o fenômeno da migração. As rochas-reservatório são portadoras de 

espaço poroso onde o petróleo será armazenado e, posteriormente, será 

extraído. As rochas porosas servem como rotas de migração para os fluidos 

petrolíferos(MILANI, 2000). 

A distribuição de petróleo é função da geologia do subsolo, com a 

distribuição de bacias sedimentares formadas há dezenas ou até centenas de 

milhões de anos (MILANI, 2000).  
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2.2.2 A constituição do petróleo 

 

 

 O petróleo é constituído basicamente por hidrocarbonetos que chegam a 

atingir até 98% de sua composição. O petróleo tem uma composição média de 

85% de carbono, 13% de hidrogênio e 2% de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Os 

compostos do petróleo diferem em tamanho e tipo. Os diferentes tipos de 

compostos presentes no petróleo são parafinas, naftênicos, olefinas e 

aromáticos. O petróleo também contém uma mistura complexa de alcanos 

ramificados e cíclicos (GABARDO, 2007). Há ainda, traços de metais como 

vanádio, níquel, sódio, cálcio, cobre e urânio. O petróleo é comumente dividido 

em fração alifática (cerca de 60%), fração aromática (20 a 45%), fração polar e 

asfaltenos (0 a 40%). A fração alifática contém uma série predominante de 

hidrocarbonetos saturados lineares, mas também contém hidrocarbonetos 

ramificados e vários hidrocarbonetos cíclicos e policíclicos (naftenos) 

(CORRER, 2007). A figura 1 mostra a composição elementar do petróleo. 

 

 

ELEMENTO  % EM PESO  

Carbono  83,00 a 87,00  

Hidrogênio  11,00 a 14,00  

Enxofre  0,06 a 8,00  

Nitrogênio  0,11 a 1,70  

Oxigênio  0,1 a 2,0  

Metais (Fe, Ni, V, 

etc.)  

Até 0,30  

Figura 3 Composição elementar média do petróleo 
Fonte: THOMAS, 2004. 

 

 

 A solubilidade de petróleo em água, em temperatura ambiente (25 ºC), é 

inferior a 30 mg L-1. Observa-se que a solubilidade decresce muito rapidamente 

com o aumento do tamanho da molécula e das substâncias que constituem o 

petróleo (GABARDO, 2007). 
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Gonçalves (2004), realizou o estudo termogravimétrico das frações 

pesadas do petróleo em diferentes razões de aquecimento e verificou que a 

decomposição térmica dos resíduos mais pesados do petróleo se dá por 

mecanismo unívoco. 

Silva Jr. (2003), obteve a curva TG do petróleo cru mostrado na Figura 3 

e concluiu que a primeira perda de massa que ocorre entre a 25 a 220°C, que 

seria melhor observado pela curva DTG é referente a liberação dos compostos 

mais voláteis. As três perdas de massa seguintes foram devidas á volatilização 

dos compostos mais pesados 

 

. 

 

Figura 4 Curva termogravimétrica do petróleo. 

 

 

2.2.3 Poluição por petróleo 

 

 

O petróleo exerce um papel preponderante na sociedade moderna e 

apresenta uma série de riscos quando liberado no meio ambiente, seja em 

derramamentos acidentais ou descargas crônicas (SOUZA FILHO, 2006). O 

figura 5 mostra os incidentes de derramamento de óleo ocorridos no Brasil. 
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Data Fonte Local 

Quant. 

Derram

aa (m3) 

Produto 

02/12/19

60 

Sinclair 

/petrolore 

Costa brasileira 66.600 Petróleo 

8/1974 Takimyia 

Maru 

Canal de São 

Sebastião, SP 

7.000 Petróleo 

29/08/19

74 

Esso Garden 

State 

Porto ou terminal 

indefinido 

5.882 Petróleo 

26/03/19

75 

Tank Ibn 

Ziyad 

Baía de Guanabara, 

RJ 

7.000-

18.000 

Petróleo 

 

09/01/19

78 

Brasilian 

Marina 

Canal de São 

Sebastião, SP 

6.000-

41.525 

Petróleo 

26/05/19

78 

Aminona Banco do Meio, ZEE 23.305 Óleo conbustível 2 

27/10/19

79 

Gunvor 

MAERSK 

Rio Amazonas 12.780-

17.479                                              

Óleo conbustivel 

ou derivado claro 

14/10/19

83 

Oleoduto São Sebastião-

Cubatão(SP) 

2.500 Petróleo 

17/03/19

85 

Marina São Sebastião-(SP) 2.000-

2.782 

Petróleo 

12/1986 Brotas Litoral RJ 1.600 Petróleo 

15/05/19

94 

Oleoduto São Sebastião-

Cubatão(SP) 

2.700 Petróleo 

10/02/19

97 

Oleoduto Baía de Guanabara, 

RJ 

300-

3.000 

leo combustível 

marítimo 

18/01/20

00 

Oleoduto Baía de Guanabara, 

RJ 

1.292 Óleo combustível 

marítimo 

16/07/20

00 

Oleoduto São Sebastião-

Cubatão(SP) 

? Petróleo 

15/11/20

04 

Vicuña Paranaguá, PR 6.555 Óleo combustível 

marítimo, óleo 

diesel, óleo 

hidráulico e 

metanol. 

Figura 5 Seleção de incidentes de derramamento de óleo ocorridos no Brasil 
Fonte: FILHO, 2006. 
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A produção brasileira de petróleo se concentra nas águas, sobretudo 

nas profundas, correspondendo a 70% de toda a produção. Com isso o maior 

problema ambiental, decorrente dessa atividade é o vazamento de óleo no 

oceano que pode ocorrer não só nas unidades de produção offshore 

(plataformas, e navios de produção) como também no transporte, seja ele 

através de dutos ou de navios. O petróleo apresenta uma série de riscos 

quando liberado no meio ambiente, seja em derramamentos ou descargas 

crônicas (GOBIRA, 2007). 

No Brasil, entre 1998 e 2001, foram registrados 99 acidentes com 32 

mortes. Na Baía de Guanabara foi derramado um milhão de litros de óleo, no 

Rio Iguaçu mais de quatro milhões de litros e, outros derrames de menores 

proporções aconteceram, por exemplo, em Tramandaí/RS, Paranaguá/PR e 

São Sebastião/SP. (PEDERZOLLI, 2005). 

As atividades associadas à extração de petróleo e gás podem provocar 

derramamentos acidentais provenientes de erupções de poços, vazamentos 

superficiais de plataformas ou desprendimento crônico associados com a 

disposição de águas produzidas e cascalhos contaminados gerados no 

processo de perfuração. A contaminação provocada pelo consumo de petróleo 

seja por carros, barcos, navios, ou por lixiviação de solo em áreas urbanas, 

corresponde à maior parcela de petróleo introduzida no mar devido a atividades 

humanas. Diferentemente de outras fontes, as quantidades introduzidas pelo 

consumo ocorrem como vazamentos lentos e crônicos e com as emissões 

atmosféricas. Como a maior parte do consumo de petróleo ocorre em terra, os 

rios, sistemas de drenagem de águas pluviais e de esgotos carreiam a maior 

parcela de óleo ao ambiente marinho. Do óleo que adentra o mar, a exsudação 

natural responde por 45%; a extração de petróleo por 3%; o transporte de 

petróleo e derivados por 12%; e o consumo de produtos de petróleo- 

responsável pela maior parcela não natural por 38%, conforme observado na 

Figura 6. 
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Figura 6 Contribuição de fontes de contaminação por óleo 

Fonte: SOUZA FILHO, 2006 

 

 

Considerado apenas as fontes antropogênicas, o consumo passa a ser 

responsável por 72% da quantidade de óleo inserida nos oceanos; o transporte 

de petróleo e derivados responde por 2% do total; e a extração de petróleo tem 

a menor contribuição, com 6%. As formas antropogênicas de contaminação do 

mar por óleo incluem: descargas crônicas de refinarias e estação de 

estocagem; descargas operacionais de navios ao longo das principais rotas de 

navegação; e acidentes como derramamentos de óleo por navios e ruptura de 

oleodutos. Também são originadas pela sociedade humana as descargas em 

rios; descargas difusas de áreas municipais industrializadas; as contaminações 

advindas da produção de petróleo fora da costa; e pela poluição da atmosfera. 

Grandes derramamentos de óleo têm sérios efeitos, mesmo que locais e 

temporários, mas a maior parte do óleo que chega aos oceanos é proveniente 

de eventos menos agudos- como descargas de rotina de navios, poluição 

atmosférica e óleo lubrificante descartado em águas pluviais (SOUZA FILHO, 

2006). A Figura 7 mostra as conseqüências do derramamento de petróleo em 

um rio, prejudicando a fauna e flora, como por exemplo, causando a 

mortandade de peixes, entre outros. 

Uma vez derramado no mar, o óleo imediatamente sofre alterações da 

sua composição original, devido a uma combinação de processos físicos, 

químicos e biológicos chamados conjuntamente de intemperismo. Esse se 

inicia imediatamente após o derrame e se processa a taxas variáveis 

dependendo do tipo de óleo e condições ambientais. A taxa do processo não é 
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constante, sendo mais efetiva nos períodos iniciais de um derrame, onde 

ocorrem os processos de espalhamento, evaporação, dispersão, emulsificação 

e dissolução, enquanto em longo prazo ocorrem oxidação, sedimentação e 

biodegradação. As moléculas de menor peso molecular sofrem, durante as 

primeiras 24 e 48 horas, um forte processo de evaporação e dissolução e que 

contribui de forma importante para a mudança na composição do óleo, 

reduzindo o impacto na comunidade de organismos e no ambiente aquático. A 

degradação do óleo é bem mais lenta no sedimento, quando comparado com a 

água, inclusive os compostos mais leves persistem mais tempo no sedimento. 

As fontes de contaminação do mar por petróleo podem ser classificadas em 

quatro grupos: exsudação natural, extração, transporte e consumo. A 

exsudação natural tende a correr em mar aberto, esporadicamente e em baixas 

vazões (PEDERZOLLI, 2005). 

 

 

 
Figura 7 Poluição por derramamento de petróleo  

Fonte: www.colegioweb.com.br 

 

 

2.3 ADSORÇÃO 

 

 

O fenômeno da adsorção ocorre quando existe uma superfície de 

contato entre um sólido e um fluido e a concentração de determinado 

componente deste fluido é maior na superfície do adsorvente do que no interior 

do fluido (SILVA, 2002).  

http://www.colegioweb.com.br/
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Segundo Souza e Santos (1992), a adsorção química ou quimissorção 

ocorre quando há a formação de ligações químicas irreversíveis entre átomos 

ou íons da substância “A” com átomos ou íons da superfície do adsorvente “S”. 

Por outro lado, na adsorção física ou fisissorção, moléculas do adsorvente e do 

adsorvato interagem por interações de van der Waals, que apesar de serem 

interações de longo alcance, são fracas e não formam ligações químicas.  

Nas últimas décadas, com o avanço das pesquisas e do conhecimento 

na área, bem como o acentuado desenvolvimento registrado na petroquímica, 

a adsorção passou a ser utilizada como uma operação unitária importante. 

Atualmente, a adsorção é aplicada em processos de purificação e separação, 

apresentando-se como uma alternativa importante e economicamente viável 

em muitos casos (BRAGA, 2008).  

Na indústria do petróleo, um material para ser empregado como 

sorvente deve possuir caráter oleofílico e hidrofóbico, ou seja, ser capaz de 

atrair o óleo e repelir a água. Os sorventes podem ser apresentados sob 

diversas formas, por exemplo, particulados secos, empacotados, no formato de 

barreiras (“booms”), travesseiros (“pillows”) ou almofada (“pads”). A seleção do 

sorvente varia com o tipo do óleo: Óleos pesados que apenas cobrem 

superfícies requerem o uso de sorventes com alta área superficial para ser 

efetivo (ANUNCIADO, 2005). 

 

 

2.4 ADSORVENTES 

 

 

CHOI e CHOI (1992) estudaram a capacidade de adsorção utilizando 

diferentes materiais sorventes como, por exemplo, a perlita expandida e as 

fibras celulósicas. A perlita mostrou uma baixa capacidade de sorção, 

aproximadamente 2,5 a 3,5 g óleo/g sorvente, indicado em caso de substituição 

completa ou parcial de sorventes sintéticos comerciais mais caros quando for 

usada em derramamentos próximos das suas jazidas (SETTI et al., 1999). 

Para produtos químicos voláteis não é muito recomendado produtos 

orgânicos vegetais como palha, sabugo de milho e fibra de madeira que 

apresentam baixa capacidade de sorção de óleo, flutuosidade e 

hidrofobicidade. Contudo, fibras naturais como fibra leitosa e algodão 

apresentam maior potencial como sorvente na remediação de derramamentos 

de óleo se comparado com os materiais sintéticos disponíveis. Resíduos como 
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metais, pesticidas e hidrocarbonetos foram absorvidos por complexos de 

proteína polissacarídeo.  

Resíduos de processos de fabricação tais como filtros de cigarro são 

apresentados como alternativas baratas na recuperação de águas. A 

vermiculita é uma mica, formada essencialmente por silicatos hidratados de 

alumínio e magnésio. Quando submetida a um aquecimento adequado a água 

contida entre suas milhares de lamelas é vaporizada fazendo com que as 

partículas expandam e se transformem em flocos sanfonados. Cada floco 

expandido aprisiona consigo células de ar inerte, o que confere ao material 

excepcional capacidade de isolação. A vermiculita é normalmente empregada 

in natura (material particulado, com grãos pequenos) ou através de barreiras e 

almofadas e utilizada como adsorvente. A vermiculita tem como desvantagens 

sua alta densidade e a impossibilidade de incineração, acarretando em uma 

disposição final mais cara (ANNUNCIADO, 2005). 

Segundo Roulia (2003), os adsorventes minerais, como a perlita, são 

preferíveis a outros tipos de adsorventes, por serem química e termicamente 

inertes, terem alta porosidade, existirem em abundância no planeta e serem 

bem mais acessível que os outros adsorventes, além de ser ambientalmente 

correto. Os adsorventes podem ser encontrados em diferentes formas, tais 

como: granular, pó e exfoliante (BASTANI et al, 2006). Assim como a 

vermiculita e a diatomita, as quais são bastante conhecidas e mais 

pesquisadas, a perlita apresenta composição parecida, mas ainda é pouco 

estudada com o propósito de atuar como adsorvente, principalmente no que se 

refere aos compostos orgânicos.  

 

 

2.4.1 Argilas 

 

 

Argilas são essencialmente silicatos hidratados de alumínio geralmente 

cristalinos denominados argilominerais, podendo conter outros elmentos como: 

cálcio, magnésio, ferro, sódio, potássio, etc. (SANTOS, 1989; KIRSH, 1972).  

Sob o ponto de vista físicoquímico, as argilas podem ser consideradas 

como sistemas dispersos de minerais, nos quais predominam partículas de 

diâmetro abaixo de 2 μm. A maioria dos argilominerais são subdivididos em 

função de suas propriedades estruturais e são essas propriedades que 

fornecem o desempenho desse material para as mais diversas aplicações. As 
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argilas são empregadas numa série de produtos acabados, por possuir 

propriedades adequadas, pela abundância e por ser de fácil manuseio. 

Apresentam poder adsorvente, podem ser empregadas como peneiras 

moleculares, como agentes descorantes e clarificantes de óleos vegetais e 

minerais, como suportes catalíticos, como agente de filtração, como 

adsorventes de óleos em água, etc. Entretanto, seu uso na adsorção depende 

de diversos fatores, tais como pH, tipo e concentração do metal adsorvido, 

tempo de adsorção, além das características da argila a ser usada ( WAGNER, 

2008). 

As propriedades das argilas, como a densidade, o tamanho da 

partícula, a cor, a área superficial, entre outros, dependem dos argilominerais 

contidos nela. A grande área superficial das argilas é decorrente das pequenas 

dimensões das partículas constituintes. A área específica é a área da superfície 

externa das partículas, referida à unidade de massa. 

Conforme Santos (1989), as argilas são muito utilizadas como matéria-

prima nas indústrias químicas, farmacêuticas e no tratamento da água 

contaminada. Os argilominerais também são utilizados como: agentes 

absorventes, eliminadores de resíduos radioativos, cosméticos, produtos 

alimentícios, inseticidas, pesticidas, materiais têxteis, entre outros. 

 

 

2.4.2 Perlita 

 

 

Dentre o argilominerais, encontra-se a perlita, um mineral de origem 

vulcânica inerte, que expandido através do calor resulta num produto leve e 

branco em forma de grãos e cuja maior parte de sua reserva no mundo 

encontra-se na Turquia (aproximadamente 70%) (ALKAN, 1998; TEKIN, 2006). 

A perlita é de fácil manipulação e verte com facilidade. Quando é 

moída e aquecida de 700 a 1200 oC ocorre uma expansão (de 4 a 20 vezes 

seu volume original) de maneira similar à pipoca. A água de hidratação contida 

na perlita é evaporada durante o processo de aquecimento formando uma 

infinidade de pequenas bolhas de ar seladas e conectadas entre si. Estas 

bolhas são responsáveis pela sua baixa densidade e a utilização da perlita 

expandida baseia-se, principalmente, nas suas propriedades físicas e 

químicas, como por exemplo: baixa condutividade térmica, baixa densidade, 

excelente propriedade isolante e alta porosidade entre outros (TEKIN, 2006; 

ALKAN, 2001).  
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 Em termos mineralógicos a perlita é um silicato de alumínio amorfo 

metaestável (ALKAN, 1998; ALKAN, 2001; PICHOR, 2008; ALKAN, 2005). O 

mineral, normalmente, contém de 2 a 6% de água e suas partículas consistem 

em um material poroso (45-55%), o qual é proporcional a capacidade de 

adsorção (ROULIA, 2003; PICHOR, 2008; ROULIA, 2008; BASTANI, 2006; 

ALKAN, 2005; TEKIN, 2006).  

Conforme Khodabandeh (1997) a perlita apresenta a seguinte 

composição 

molar:9,4SiO2:Al2O3:0,5Na2O:0.39K2O:0,12CaO:1,2H2O+(0,016MgO:0,035Fe2

O3:0,013TiO2).  

Karaipekli (2008) após aquecer a perlita expandida na granulometria de 

150 mesh por 24h a 105 ºC realizou a microscopia eletrônica de varredura do 

argilomineral, a qual mostrou bastantes poros conforme observado na Figura 8.  

   

 

 

Figura 8 MEV da perlita expandida 
Fonte: KARAIPEKLI, 2008 

 

 

A perlita apresenta várias aplicações e é quase totalmente consumida 

na forma expandida, apesar de uma pequena quantidade da perlita não 

expandida ter algumas aplicações (ALKAN, 2005). A perlita expandida pode ser 

aplicada na construção civil, horticultura, filtros, isolante (térmico e acústico), 

blocos refratários e tijolos. Ela também pode ser utilizada em tintas, esmaltes, 
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vidro, plásticos, resinas, borrachas e em herbicidas, inseticidas e fertilizantes 

químicos. O argilomineral é utilizado como catalisador em reações químicas e 

como abrasivo. Atualmente as partículas da perlita são utilizadas no 

processamento de alimentos, e produtos farmacêuticos manufaturados 

(ALKAN, 1998; PICHOR, 2008; ALKAN, 2005; TEKIN, 2006). 

Vários trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos com enfoque na 

capacidade de adsorção das argilas, entre elas a utilização da perlita, por 

exemplo. Roulia e Vassiliadis (2008) concluíram que a tintura C.I é adsorvida 

eficientemente pela perlita, Rouia et al.(2003) estudaram a sorção do petróleo 

pela perlita, Alkan et al. analisaram a adsorção de CTAB pela perlita e 

Mathialagan e Viraraghavan pesquisaram a adsorção de cádmio em solução 

pela perlita, entre outros. 

Segundo Alkan (2005) um limitado número de estudos sobre o uso da 

perlita como adsorvente é encontrado na literatura. Alguns podem ser citados: 

remoção do azul de metileno, violeta metal, azul vitoria e íons metálicos como 

o cobre e cádmio. As substâncias que a perlita expandida pode reter pode ter 

várias vezes o seu próprio peso e podem ser recuperada (ROULIA, 2003). 

As propriedades da perlita expandida fazem com que o mineral seja 

útil em muitas aplicações industriais inclusive no combate ao petróleo 

derramado (BASTANI, 2006).  Além disso, esse material também tem sido 

usado no tratamento de águas (ALKAN, 2005).  

A composição desse argilomineral, mostrada na Tabela 1, é constituída 

basicamente por óxidos, sendo que em maior percentagem pelo óxido de 

silício (70%) (ALKAN, 1998; ALKAN, 2005; DOGAN, 2004). Entre outros 

componentes estão: Al2O3, Na2O, K2O, MgO, TiO2, etc. 
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  Tabela 1 Composição química da perlita 

Constituinte % 

SiO2 71-75 

Al2O3 12,5-18 

Na2O 2,9-4,0 

K2O 4,0-5,0 

CaO 0,5-2,0 

Fe2O3 0,1-1,5 

MgO 0,03-0,5 

TiO2 0,03-0,2 

MnO2 0,0-0,1 

SO3 0,0-0,1 

FeO 0,0-0,1 

Ba 0,0-0,1 

PbO 0,0-0,5 

Cr 0,0-0,1 

Fonte: ALKAN et al ,1998. 

 

 

O difratograma de raios X da perlita expandida observado na Figura 9 

foi realizado por Chakir (2002), o qual indica que a perlita expandida é um 

sólido amorfo, conforme indicado pela ausência de picos que indicariam 

cristalinidade. 

Acosta (2006), realizou o IV da perlita expandida mostrada na Figura 10.  
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Figura 9 Difratograma de raios X da perlita expandida pura. 

Fonte: ACOSTA, 2006. 

 

 

 
Figura 10 Espectros de absorção na região do infravermelho dos resíduos perlite-aquecido 

(linha preta); após aquecimento a 300 
o
C (linha tracejada-vermelho)  e 1000 

o
C (linha 

pontilhada-azul). 
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2.5 LINHO 

 

 

 O Linho (Linum usitatissimum L.), conhecido popularmente como 

Linhaça, é uma planta pertencente à família das lináceas (GALVÃO, 2007; 

TRUCOM, 2006). Tem outras denominações, como: linho-da-terra, linho-do-

inverno, linho-galego, mourisco (TRUCOM, 2006). A Figura 11 mostra uma 

plantação de Linho. 
 

 

 

Figura 11Linho (Linum usitatissimum L.) 
FONTE: www.drmarciobontempo.com.br 

 

 

A planta tem um talo principal ereto do qual saem vários ramos nos 

quais nascem as folhas alongadas e estreitas, as flores de cor azul-claro e as 

cápsulas (a cachopa) com sete a onze sementes. A semente é plana e 

ovalada, com borda pontiaguda, com dimensões de cerca de 2,5 x 5,0 x 1,5 

mm e sua cor pode variar do marrom-avermelhado ao amarelo brilhante 

(TRUCOM, 2006). Sua altura varia de 30 a 120 centímetros e sua parte mais 

bela são as flores delicadas, que só abrem na parte da manhã, formando um 

tapete violeta. 

 A linhaça, originária da Índia, tem sido cultivada há cerca de 4000 anos 

nos países mediterrâneos, sobretudo como uma planta para fibras têxteis, mas 
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hoje o cultivo predomina em países de climas temperados, como Índia, Estados 

Unidos, Canadá, Rússia, Ucrânia, Argentina, China e Brasil. 

 

 

2.5.1 Sementes da linhaça 

 

 

As sementes do Linum usitatissimum L. são usadas há séculos, como 

alimento e como remédio. A plantafornece, em sua maioria, sementes marrom-

escuras conhecidas como semente de linho ou linhaça, podendo ser usada 

como matéria-prima para produção de óleo e farelo. Desta planta são extraídas 

as fibras para a fabricação dos tecidos. Sua semente apresenta formato 

ovalado e é rica em substâncias oleaginosas, da qual extrai-se entre 30% e 

40% de um óleo de cor amarelo escuro ao marrom, com um sabor e odor 

característico e muito secativo que é usado pelas indústrias na fabricação de 

tintas, vernizes e resinas, já o farelo é vendido para fábricas de rações 

animais.A linhaça (Linum usitatissimum L.) é reconhecidamente uma das 

maiores fontes dos ácidos graxos essenciais S-3 e S-6, possuindo ainda vários 

nutrientes como as fibras e os compostos fenólicos, conhecidos por exercerem 

atividade antioxidante (GALVÃO, 2007). A Figura 12 mostra as sementes da 

linhaça. 

 

 

 

Figura 12 Sementes da linhaça 
Fonte: http://www.clickbv.net 

 

 

http://www.clickbv.net/
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A linhaça é uma excelente fonte de fibras, tendo na sua constituição 

fibras solúveis e insolúveis. É rica em ácidos graxos essenciais, com elevado 

teor de lipídios (32 a 38%), sendo que destes 50 a 55% são do ácido graxo 

insaturado α-linolênico (18:3n-3), pertencente à família S3. Contém ainda, 

ácido linoléico (da família S6) e ácidos graxos monoinsaturados e saturados 

(GALVÃO, 2007).  

 

 

2.5.2 Óleo de linho 

 

 

 A linhaça é uma oleaginosa amplamente utilizada na produção industrial 

de óleo e atualmente as indústrias que trabalham com o processo de extração 

desse óleo utilizam técnicas de extração convencionais como prensagem a frio 

ou fazem uso de solventes orgânicos para a retirada do extrato contido na 

semente. Embora seja a técnica mais utilizada, a prensagem a frio recupera 

apenas parcialmente o óleo presente nas sementes e é geralmente seguida por 

uma extração com solvente (usualmente hexano) a temperaturas relativamente 

altas com o intuito de aumentar a recuperação do óleo (GALVÃO, 2008). A 

utilização de solventes orgânicos é evitada quando se pretende o uso do óleo 

para fins mais nobres, como na alimentação ou na medicina, uma vez que o 

produto obtido geralmente contém resíduos do solvente. A extração de óleos 

por CO2 pressurizado aparece como uma alternativa interessante. É uma 

técnica considerada “limpa”, que não causa danos ao meio ambiente, ou seja, 

é ecologicamente correta porque não deixa resíduos de substâncias tóxicas 

(solvente) nos produtos ou na matriz vegetal original (GALVÃO, 2007).  

O óleo de linhaça mostrado na Figura 11, quando extraído por solventes, 

pode ser utilizado em seu estado natural ou bruto, cozido, ou álcali refinado 

clarificado, para fins industriais em geral, na fabricação de tintas, vernizes e 

resinas, sabões, rações animais, borrachas sintéticas, calafetação de 

embarcações, na proteção de madeiras expostas ao tempo, massa para vidro, 

untar pelos de animais para melhorar seus aspectos para exposições, 

cosméticos para tratamento de pele, entre outros.  
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Figura 13 Fotografia do óleo de linhaça 
Fonte: mundoverdeblog.files.wordpress.com/2009/04/ol. 

 

 

  Após a extração do óleo, aproximadamente 66% do peso específico do 

grão transforma-se em farelo de linhaça utilizado como ração animal (para 

bovinos, equinos, etc.). A Tabela 2 fornece as características físico-químicas do 

óleo de linhaça. 

 

 
Tabela 2Características físico-química do óleo de linhaça 

Parâmetros Unidades Valores de referência 

Peso Específico (25ºC) g/cm³ 0,924 - 0,930 

Índice de Refração 

(25ºC) 

- 1,477 - 1,482 

Índice de Saponificação mg KOH/g 188 - 196 

Matéria Insaponificável % 0,1 - 2 

Acidez, óleo bruto g ácido oléico/100g < 3 

Acidez, óleo refinado g ácido oléico/100g < 0,15 

Título ºC 19 - 21 
 

Fonte: http://www.oleodelinhaca.com.br 

 

http://www.oleodelinhaca.com.br/
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Dentre os principais objetivos da extração estão: a obtenção do óleo 

sem alterações e impurezas; o máximo rendimento de acordo com a economia 

do processo e a obtenção de uma torta (ou farelo) de máxima qualidade. Outro 

produto da extração de óleos é a torta residual que após análise, observa-se 

que dependendo da cultura, e do processo, tem até 25% de óleo. Este valor 

alto de óleo residual encontra-se na torta obtida apenas por prensagem. 

Apesar de o óleo obtido ser de alta qualidade há uma grande perda de óleo, o 

que pode ser minimizado com uma etapa de extração por solvente. O refino é 

realizado pelo tratamento do óleo com uma solução alcalina. A etapa seguinte 

é o branqueamento, clarificação ou descoloração, realizados com materiais 

adsorventes. Após refino e clarificação, geralmente é realizada destilação por 

arraste de vapor visando à desodorização do óleo. Nesta etapa, eliminam-se 

substâncias mais voláteis. Estes subprodutos também são aproveitados 

(RODRIGUEZ, 2006). A tabela 3 apresenta o percentual médio dos ácidos 

graxos essenciais do óleo de linhaça. 

 

 

Tabela 3 Composição média dos ácidos graxos essenciais em 100 mL de óleo 

Componentes graxos Percentual 

Ácidos graxos saturados 9,0 

Ácidos graxos monoinsaturado 18,0 

Ácidos graxos poliinsaturados 

Ácido alfa-linolênico (ALA-ômega-3) 58,2 

Ácido linoléico (LA-ômega-6) 14,6 

Fonte: TRUCOM, 2006. 

 

 

Salgado (2005) afirma que para obtenção do óleo, pode ser utilizada 

cerca de 100 g de sementes, secas em estufa com circulação de ar à 

temperatura de 25 a 30 ºC e colocadas separadamente em refluxo hexanólico 

por 24 horas. Após filtrar em funil de Büchner, o filtrado é concentrado em 

evaporador rotatório sob pressão reduzida. O extrato obtido é levado à estufa a 
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35 ºC para completa evaporação do solvente. Na identificação química, é 

utilizada a espectroscopia de absorção na região do infravermelho. 

A tabela 4 apresenta os principais ácidos graxos que constituem o óleo 

de linhaça. 

 

 
Tabela 4 Composição aproximada do óleo de linhaça 

Ácido graxos Porcentagem (%) Símbolo 

Palmítico 
Esteárico 
Oléico 
Linoléico 
Linolênico 

6 
6 
15 
18 
53 

C16:0 
C18:0 
C18:1 
C18:2 
C18:3 

Fonte: Dourado, 2008 

  

 

Rudnik (2001), realizou um estudo comparativo da estabilidade oxidativa 

do óleo de linhaça. Obtiveram as curvas TG na razão de aquecimento de 5°/min 

com aquecimento de 30 a 300°C e fluxo de 30 mLmin-1. É observado um 

pequeno aumento de massa entre a temperatura de 190-220 °C, seguida por 

uma rápida perda de massa. A primeira variação na massa pode ser atribuída 

ao processo de oxidação. Logo o processo de decomposição termo-oxidativa 

acontece mais rapidamente. A Figura 14 mostra a curva termogravimétrica do 

óleo de linhaça. 
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Figura 14 Curva TG do óleo de linhaça em atmosfera de oxigênio: curva 1: óleo de linhaça sem 
oxidante; curva 2: óleo de linhaça com antioxidante 0,05% m/m. 

Fonte: RUDNIK, 2001. 

 

 
O espectro IV do óleo de linhaça exibe dois picos relativos às vibrações 

C=O e C=C (SURYANARAYANA, 2008). A Figura 15 mostra o espectro IV do 

óleo de linhaça. 

 

 

 

Figura 15 Espectro de absorção na região do infravermelho do óleo de linhaça 
.Fonte: SURYANARAYANA, 2008. 
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2.6 HIDROFOBIZAÇÃO 

 

 

 Para a perlita, o argilomineral estudado nesse trabalho, não há estudos 

no sentido de tentar hidrofobizar esse aluminossilicato. No entanto, o 

procedimento utilizado para hidrofobização da vermiculita com um agente 

hidrofobizante, para adsorver compostos orgânicos, foi e está sendo realizado 

em vários trabalhos. Seja comprovando e/ou melhorando a eficácia do 

processo de hidrofobização.  

Martins (1992),  na sua Patente PI 9004025 descreve o processo de 

hidrofobização da vermiculita expandida, utilizando reagentes orgânicos 

realizado em uma temperatura que varia entre 80 e 400 °C. O procedimento 

utilizado para hidrofobização da vermiculita com óleo de linhaça foi descrito por 

Pinto (1994), em sua dissertação de mestrado. A hidrofobização é realizada 

com a vermiculita recém expandida, de preferência ainda quente (temperatura 

na faixa de 150oC), para que o agente hidrofobizante tenha a sua viscosidade 

diminuída, facilitando o seu escoamento pela superfície da vermiculita e 

promovendo maior contato entre as fases. Hora et al. (2009),  hidrofobizou 10g 

de vermiculita expandida previamente aquecida a 200 oC com 10, 15 e 20% de 

agente hidrofobizante em peso. Já Oliveira e Ugarte, hidrofobizaram a 

vermiculita com óleo de linhaça com 10% em massa.  A patente PI0403541-0 

refere-se ao processo aperfeiçoado para produzir vermiculita expandida 

hidrofobizada utilizando-se de reagentes orgânicos derivados de silício, tais 

como, etilsilicato, organohalogeniossilanos, siloxanos e silicones, que ao 

entrarem em contato com a vermiculita expandida, após a sua expansão, a 

uma temperatura inferior a 80°C e maior que 198°C, a transforma em material 

hidrofóbico. Silva Jr (2003) estudou a adsorção do petróleo cru pela vermiculita 

pura e hidrofobizada com cera de carnaúba. A vermiculita foi hidrofobizada por 

aquecimento das amostras com incorporação da cera de 10% em massa. O 

processo de hidrofobização já foi aplicado, em escala de laboratório, no feijão 

por Assis (2005), com o objetivo de aumentar a validade do produto. 
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3 TÉCNICAS EMPREGADAS 

 

 

3.1 ANÁLISE TÉRMICA 

 

 

3.1.1 Histórico 

 

 

O homem primitivo já tentava a produção de cerâmica, extração de 

metais (8000 a.C.) e fabricação de vidros (3400 a.C.). Os alquimistas, na 

discussão filosófica sobre os quatro elementos básicos: fogo, ar, terra e água, 

desenvolveram ensaios com metais (1500 d.C.), seguidos já por uma breve 

incursão no universo da termometria e calorimetria. Somente depois do século 

XIX os experimentos sobre o efeito do calor nos materiais tornaram-se mais 

controlados e mais quantitativos. A primeira termobalança foi descrita pelo 

pesquisador Kotara Honda, em 1915, e foi empregada para estudar as curvas 

de decomposição térmica do sulfato manganoso (MnSO4.4H2O), do gesso 

(CaSO4).2H2O e do anidrido crômico (CrO3). A primeira termobalança 

comercial surgiu nos Estados Unidos, através dos laboratórios da Niagara 

Eletrônica, avaliada como instrumento em 1949. O surgimento da 

Confederação Internacional de Análise Térmica e Calorimetria (ICTAC) e o 

grande avanço em equipamentos comerciais resultaram na análise térmica 

como um campo extremamente ativo, com aplicações em numerosas direções 

(DANTAS, 2006; IONASHIRO, 2004). 

 

 

3.1.2 Definição 

 

 

As técnicas termoanalíticas têm sido definidas como sendo métodos nos 

quais se mede a variação de uma determinada propriedade física de uma 

amostra em função do tempo ou da temperatura. Esta definição foi proposta 

por Makenzie e aceita pela Confederação Internacional de Análise Térmica 

(ICTA) (MATOS, 2000). A termogravimetria (TG) é uma técnica em que se 

mede a mudança de massa de uma substância em função da temperatura ou 

tempo. Quando se mede a diferença de temperatura entre uma substância e 
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uma material de referência em função da temperatura, quando a substância e a 

referência são submetidas a um processo térmico controlado tem-se a Análise 

Térmica Diferencial (DTA). A tabela 5 mostra uma classificação geral das 

técnicas termoanalíticas de acordo com a propriedade física acompanhada 

(Wendlandt, 1986). 

 

 

Tabela 5 Principais técnicas da análise térmica 

TÉCNICA PROPRIEDADE ABREVIATURA 

Termogravimetria massa TG 

Termogravimetria Derivada massa DTG 

Análise Térmica Diferencial temperatura DTA 

Calorimetria Exploratória 

Diferencial 

entalpia 

 

DSC 

Análise Termomecânica Propriedades 

mecânicas 

TMA 

Análise Dinâmicomecânica Propriedades 

mecânicas 

DMA 

Termodilatometria Dimensões - 

Termossonimetria Propriedades 

acústicas 

TS 

Termoacustimetria Propriedades 

acústicas 

TS 

Termoacustimetria Propriedades 

acústicas 

- 

Termoptometria Propriedade opticas - 

Termoeletrometria Propriedades elétricas - 

Termomagnetometria Propriedades 

magnéticas 

 

Análise termoparticulada Desprendimento de 

partículas 

TPA 
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3.1.3 Termogravimetria – TG 

 

 

A Termogravimetria - TG é uma técnica na qual a variação de massa que 

ocorre na amostra (perda ou ganho) é acompanhada em função do tempo (a 

uma temperatura constante) ou em função da temperatura, podendo ser 

realizada de três formas, conforme observado na Figura 14. 

 Termogravimetria Isotérmica ou estática: as variações de massa da 

amostra são medidas em função do tempo a uma temperatura 

constante; 

 termogravimetria quase-isotérmica: a variação de massa da amostra é 

medida em função do tempo a várias temperaturas constantes; 

 termogravimetria dinâmica: o registro da variação de massa da amostra 

é feito em função da temperatura, a uma razão de aquecimento pré-

determinada, preferencialmente constante (WENDLANDT, 1986; 

DANTAS, 2006; LIMA, 2005). 

É por meio da termogravimetria que o analista pode determinar a pureza 

e a estabilidade térmica de diferentes materiais; investigar as temperaturas 

corretas de secagem e adequar as várias formas de pesagem para análise 

gravimétrica; determinar a composição de ligas e misturas entre outros. 

Estudos termogravimétricos também se aplicam a materiais mineralógicos, 

metalúrgicos e poliméricos. Dentre possíveis exemplos está o estudo de argilas 

e solos (VOGEL, 2002; LIMA, 2005).  

 

 

 
Figura16Curvas típicas dos principais métodos termogravimétricos: (a) dinâmico; (b) isotérmico e 

(c) quase-isotérmico 
 Fonte: WENDLANDT, 1986 
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A instrumentação básica da termogravimetria é uma balança de precisão 

e um forno programado para que a temperatura aumente linearmente com o 

tempo, conforme mostrado na Figura 17. Os resultados são apresentados na 

forma de uma curva termogravimétrica (TG) ou curva DTG na qual se registra a 

primeira derivada da curva termogravimétrica contra a variação da temperatura 

ou do tempo. As partes horizontais (patamares) da curva são regiões em que 

não ocorre perda de massa. Por outro lado, as partes curvas são regiões em 

que ocorre a perda de massa. É por meio da curva TG que é possível calcular 

a estequiometria do composto em uma dada temperatura (VOGEL, 2002). 

Quando uma substância é aquecida rapidamente, a temperatura de 

decomposição é maior do que se o aquecimento fosse mais lento, logo a 

detecção de compostos por termogravimetria depende muito da razão de 

aquecimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
O gráfico da massa ou percentagem de perda ou ganho de massa em 

função da temperatura ou do tempo é chamado de curva termogravimétrica, ou 

curva TG. A partir dos dados obtidos de uma curva TG têm-se informações 

acerca da estabilidade térmica da amostra, da composição e estabilidade dos 

compostos que venham a se formar, da composição dos resíduos, se existirem, 

e também pode-se propor um possível mecanismo de reação (WENDLANDT, 

1986). 

 

 

 

Figura 17 Diagrama esquemático de uma Termobalança  
Fonte:WENDLANDT, 1986. 
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 Para Matos (2000), a Termogravimetria (TG) provavelmente é a que 

apresenta maior número de variáveis, devido à natureza dinâmica da variação 

de massa da amostra. Vários estudos têm discutido em detalhes as 

precauções e cuidados que devem ser tomados na utilização da termobalança, 

bem como de muitas outras variáveis envolvidas na termogravimetria. 

Basicamente, os parâmetros que influenciam esses resultados são atribuídos a 

fatores instrumentais e os relacionados com as características da amostra. Os 

fatores instrumentais são devidos a razão de aquecimento, atmosfera do forno, 

composição do porta-amostra e a geometria do porta-amostra e do forno, 

enquanto as características da amostra são devidas à quantidade de amostra, 

solubilidade dos gases libertados na amostra, natureza da amostra e 

condutividade térmica. Os fatores que podem influenciar o aspecto das curvas 

termogravimétricas são denominados fatores experimentais (CAVALHEIRO et 

al., 1995). 

Segundo Dantas (2006), as principais aplicações da termogravimetria 

são: o estudo da decomposição e da estabilidade térmica de substâncias 

orgânicas e inorgânicas e dos mais variados materiais: minerais, carvão, 

madeira, petróleo, polímeros, alimentos, fármacos, entre outros; estudos sobre 

corrosão de metais em atmosferas constituídas por diferentes gases e em 

faixas muito amplas de temperatura; estudos sobre a velocidade de destilação 

e evaporação de líquidos e de sublimação de sólidos; estudos sobre 

desidratação, higroscopicidade, absorção, adsorção, dessorção, determinação 

do teor de umidade, fração volátil e do teor de cinzas de vários materiais; 

estudo cinético de reações e descoberta de novos compostos químicos; 

determinação da pureza e da estabilidade térmica de reagentes analíticos, 

inclusive padrões primários e secundários; estudo sistemático das 

propriedades térmicas dos precipitados, de acordo com os processos de 

precipitação utilizados; desenvolvimento de processos analíticos gravimétricos; 

estudo da curva de ignição e da conveniência de se secar ou calcinar um 

precipitado; determinação de um único componente ou da composição de 

misturas com dois ou três componentes; caracterização funcional de 

compostos orgânicos; definição da estequiometria; estabelecimento da 

composição e estabilidade térmica de compostos intermediários; composição 

do resíduo e decomposição térmica em várias condições de atmosfera e 

temperatura. 
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3.1.4 Termogravimetria derivada - DTG 

 

 

 A real vantagem da curva DTG é permitir a exata localização do início e 

do fim de um processo através da obtenção da primeira derivada da curva TG; 

por outro lado esse mesmo procedimento permite a visualização e cálculo das 

variações de massa de reações sobrepostas, através dos picos formados, uma 

vez que cada pico corresponde a um fenômeno específico (WENDLANDT, 

1986). 

 Através dos picos registrados na curva DTG, mantendo-se as mesmas 

condições de análise (atmosfera, fluxo de gás, massa da amostra, composição 

do cadinho e a razão de aquecimento), torna-se possível à caracterização da 

amostra, já que para cada condição específica o material mostrará o mesmo 

perfil de variação de massa, funcionando como um tipo de impressão digital do 

material (WENDLANDT, 1986). 

 Reações que ocorrem dentro de uma mesma faixa de temperatura 

apresentam curvas TG que parecem consistir de uma perda de massa 

contínua. Nas curvas DTG, contudo, são descontínuas, é por esta razão que 

perdas de massa sutis são enfatizadas (WENDLANDT, 1986). 

  

 

3.1.5 Análise Térmica Diferencial – DTA 

 

 

As mudanças de massa monitoradas por termogravimetria envolvem 

absorção ou liberação de energia e podem ser medidas por DSC ou DTA. 

Ocorre, entretanto, mudança de energia que não são acompanhadas por 

ganho ou perda de massa. Fusão, cristalização e as transições no estado 

sólido não envolvem variação de massa. Por isso, a TG é comumente utilizada 

juntamente com DTA e DSC. A DTA é um método rápido para a identificação 

de minerais, argilas e materiais poliméricos. DTA e DSC são usadas em 

química farmacêutica na investigação da pureza de produtos, identificação de 

isômeros ópticos, ocorrência de polimorfismo e formação de eutéticos. Na 

indústria alimentícia, as gorduras comestíveis e óleos podem ser 

caracterizados por métodos térmicos diferenciais. Para medidas quantitativas, 

prefere-se DSC porque ela requer apenas um padrão para calibração da área 

dos picos (VOGEL, 2002; DANTAS, 2006). 
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 De acordo com Dantas (2006) quando um material é submetido a 

mudanças no seu estado físico ou reage quimicamente, há liberação ou 

absorção de calor. Isso corresponde a mudanças exotérmicas ou 

endotérmicas, respectivamente. Duas técnicas são utilizadas para detectar 

essas variações de energia que ocorrem quando uma amostra é aquecida ou 

resfriada. 

Dentre as técnicas termoanalíticas mais utilizadas encontram-se a 

Análise Térmica Diferencial (DTA - do inglês "Differential Thermal Analysis"), na 

qual se acompanha a variação de temperatura da amostra em relação a um 

material inerte de referência. Historicamente, as curvas de aquecimento de Le 

Chatelier acompanhavam a variação na temperatura de uma amostra em 

função do tempo, enquanto a mesma era aquecida. Caso não ocorra nenhum 

fenômeno físico ou químico com a amostra observa-se uma reta para a 

variação de temperatura em relação ao tempo. Havendo liberação de calor, 

processo exotérmico, verificava-se um aumento na temperatura durante o 

processo, representada por uma inflexão no perfil temperatura – tempo. Para 

um processo endotérmico, com absorção de calor, observa-se a diminuição na 

temperatura da amostra e a inflexão na curva. Um processo exotérmico é 

representado por um pico para cima; enquanto um processo endotérmico é 

representado por um pico para baixo (BERNAL, 2005). A Figura 18 apresenta 

os diferentes processos mencionados acima. 

A diferença de temperatura ( T), é dada pela temperatura da amostra 

(Ta) menos a temperatura da referência (Tf):  

 

 

T=Ta-Tf 
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Figura 18 Curva de aquecimento: a) quando não ocorre nenhum evento térmico; b) quando 
ocorre processo exotérmico; c) idem b, porém para sistema térmico diferencial; d) quando 
ocorre processo endotérmico; e) idem d, porém para sistema térmico diferencial (BERNAL, 

2005). 

 

 

Um resumo dos principais eventos térmicos observados em DTA e sua 

forma característica foi apresentado por Gordon, que os classificou de acordo 

com sua origem física ou química e sua natureza exotérmica ou endotérmica. 

Tal classificação é reproduzida na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422002000500023&script=sci_arttext
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Tabela 6 Caráter exotérmico ou endotérmico dos picos DTA (ou DSC), de acordo com sua 
origem física 

Fenômeno Variação de entalpia 

 endotérmica exotérmica 

Físico 

transição cristalina X x 

fusão X  

vaporização X  

sublimação X  

adsorção  x 

dessorção X  

absorção X  

Transição de Ponto 
Curie 

X  

Transição vítrea Mudança de linha base, sem picos  

Transição de cristal 
líquido 

x  

Químico   

quimissorção  x 

Dessolvatação X  

Desidratação X  

decomposição X  

Degradação oxidativa  X 

Oxidação em 
atmosfera gasosa 

 X 

Redução em 
atmosfera gasosa 

X x 

Reação de óxido-
redução 

X X 

Combustão  X 

Polimerização   X 

Pré-cura(resinas)  X 

Reações catalíticas  x 
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3.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura permite análise de superfícies 

irregulares como superfície de fratura. Essa técnica permite determinar a forma 

de um dado material, o tamanho das partículas que o compõe e seu arranjo 

(SILVA Jr., 2002). Em muitos campos da química, ciência dos materiais, 

geologia e biologia, um conhecimento detalhado da natureza física das 

superfícies de sólidos é de grande importância.  

Atualmente, informações sobre superfície com resolução 

consideravelmente melhor são obtidas por três técnicas, a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), a microscopia de tunelamento (STM) e a 

microscopia de força atômica (AFM). Para obter uma imagem por qualquer 

uma dessas técnicas, a superfície de uma amostra sólida é varrida com um 

padrão de rastreamento como um feixe de elétrons finamente focalizado ou 

com uma sonda apropriada (SKOOG, 2002).  

O padrão microestrutural,ou seja, a rede de canais de uma superfície 

porosapode ser mais bem visualizada tridimensionalmentee em maiores e 

melhores resoluções no MEV. Para se realizar um estudo completo de 

caracterização, faz-se necessário o uso deste último instrumento, em especial, 

se possível, do auxílio de outros ainda, tais como o difratômetro de raios X para 

verificação da presença das fases minerais e dos metais (SOUZA, 2002). 

 

 

3.2.1 Componentes do MEV  

 

 

O MEV consiste basicamente da coluna ótico-eletrônica (canhão de 

elétrons e sistema de demagnificação), da unidade de varredura, da câmara de 

amostra, do sistema de detectores e do sistema de visualização da imagem 

(MALISKA, 2005; CHINAGLIA, 1999). 

A coluna eletrônica é composta pelo canhão de elétrons e pelas lentes 

eletromagnéticas para focagem do feixe eletrônico. Já o canhão é usado para 

produzir elétrons. A Figura 19 mostra o desenho esquemático da coluna MEV. 
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Figura 19 Desenho esquemático da coluna MEV 

Fonte: http://fap01.if.usp.br/~lff/mev.html 

 

 

3.3 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

 

A radiação infravermelha corresponde à parte do espectro 

eletromagnético situada entre as regiões do visível e das microondas e é 

dividida em infravermelho próximo, médio e distante. Foi descoberta por 

Herschel, em 1800, e por volta de 1900 Coblentz obteve espectros de absorção 

no infravermelho de grande número de compostos orgânicos em estado sólido, 

líquido e vapor (SILVERSTEIN et al., 1980). 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho baseia-se no 

fato de que as ligações químicas das substâncias possuem freqüências de 

vibração específicas, as quais correspondem a níveis de energia da molécula 

(chamados nesse caso de níveis vibracionais). A radiação infravermelha 

provoca vibração de átomos ou grupos de átomos em um composto e estas 

vibrações podem ter amplitudes e velocidades diferentes. O processo é 

quantizado e o espectro vibracional aparece como uma série de bandas ao 

invés de linhas, porque a cada mudança de nível de energia vibracional 

corresponde uma série de mudanças de níveis de energia rotacional. As linhas 

se sobrepõem dando lugar às bandas observadas. 
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Dois tipos de espectrômetros são empregados na espectroscopia IV: os 

do tipo dispersivo e a variedade com transformada de Fourier (SKOOG. et al, 

2006). A espectrometria do infravermelho moderna é uma ferramenta versátil 

que é aplicada à determinação qualitativa e quantitativa de espécies 

moleculares de todos os tipos. Suas aplicações envolvem três categorias 

principais baseadas nas três regiões espectrais do infravermelho. A região 

mais amplamente utilizada é o infravermelho médio, que abrange a faixa de 

400 a 4.000 cm-1 (SKOOG, 2002). O aparecimento de equipamentos 

relativamente baratos de equipamentos com transformada de Fourier 

aumentou o número e o tipo de aplicação da radiação no infravermelho médio. 

(ATKINS, 2006). 

As intensidades das bandas podem ser expressas como transmitância 

(T) ou absorbância (A). A transmitância é a razão entre a energia transmitida 

por uma amostra e energia radiante que nela incide. A absorbância é o 

logaritmo, na base 10, do recíproco da transmitância (SILVERSTEIN et al., 

1980) 

 

 

3.4 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS  X 

 

 

A Fluorescência de raios X é uma técnica analítica bastante utilizada na 

determinação de uma ampla variedade de elementos, desde elementos 

maiores como Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn até elementos traços como Rb, 

Sr, Y, Zr, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Ba, Pb, Th e U. Um espectrômetro de 

fluorescência de raios X utiliza radiação primária para provocar emissão 

fluorescente na amostra (MORAIS, 2003). 

Existem basicamente três tipos de espectrômetros por Fluorescência de 

raios X, sendo eles por dispersão de comprimento de onda (WDX), por 

dispersão de energia (EDX) e por reflexão total (TRX) (SKOOG, 2002; 

SALVADOR, 1998). O instrumento dispersivo de energia consiste em uma 

fonte policromática, que pode ser tanto um tubo de raios X como um material 

radioativo, um porta-amostra, um detector semi-condutor, e vários 

componentes eletrônicos, para discriminação da energia (SKOOG, 2002). 

Os espectrômetros do tipo WDX utilizam um sistema de geração de alta 

tensão (20-100 KV) e potência de 2 a 4 KW. Atualmente o ânodo mais utilizado 

é o de Rh, existindo, também os de Cr, W, Au, Mo. Os tubos de raios X, para 

EDX, são menos potentes (0,1 a 1,0 kW), e não necessitam de refrigeração. A 
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janela por onde os raios deixam o tubo deve ser de um material que absorva o 

mínimo possível a radiação. Geralmente são usadas de berilio. A ampola de 

vidro do tubo é revestida por uma camisa metálica recoberta por chumbo 

(SALVADOR, 1998). 

O princípio da técnica é a irradiação da amostra por raios X primários 

(proveniente do tubo) com posterior emissão de raios X secundários 

(fluorescência). A interação de fótons de raios X com átomos da amostra causa 

ionização, por deslocamento de elétrons. Esta transição de elétrons em átomos 

da amostra gera os raios fluorescentes. Cada elemento da amostra emitirá 

radiação característica, de intensidade diretamente proporcional à 

concentração. Como a amostra é constituída por vários elementos com 

comprimento de onda característico, são utilizados cristais para separar os 

diversos λ. A separação dos λ é feita por difração obedecendo à lei de Bragg 

(MORAIS, 2003). 

A espectrometria de fluorescência de raios X faz determinação 

quantitativa rápida em amostras complexas, de todos os elementos, exceto os 

mais leves. Os métodos de raios X encontram larga aplicação no controle de 

qualidade de metais e ligas manufaturadas. As amostras líquidas podem ser 

analisadas como a gasolina, óleos lubrificantes e tintas, por exemplo. Em 

amostras gasosas, os poluentes atmosféricos (SKOOG, 2002) 

 

 

3.5 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X 

 

 

Os raios X são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda 

entre 0,1 a 100 angstron, produzidas pela desaceleração de elétrons de alta 

energia e/ou transições de elétrons nas órbitas mais internas dos átomos. Os 

raios X podem ser produzidos por meio do bombardeamento dos materiais com 

elétrons, raios gama ou mesmo por raios X produzidos por um tubo de raios X 

(SALVADOR, 1998). 

O método mais utilizado para produzir raios X é fazendo com que um 

elétron de alta energia (gerado no catódo do tubo catódico) colida com um alvo 

metálico (ânodo). A Figura 20 mostra o fenômeno a nível atômico. Quando 

esse elétron atinge o alvo (I), um elétron da camada K de um átomo do material 

é liberado na forma de fotoelétron (II), fazendo com que haja uma vacância 

nessa camada. Para ocupar o espaço deixado por esse elétron, um outro 

elétron de uma camada mais externa passa à camada K (III), liberando energia 
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na forma de um fóton de raios X (IV). A energia desse fóton corresponde à 

diferença de energia entre as duas camadas (BLEICHER e SASAKI, 2000). 

 

 

 
Figura 20 A produção de Raios X a nível atômico 

Fonte: SILVA, 2008 

 

 

A maior parte do que é conhecido sobre espaçamento e arranjo dos 

átomos em materiais cristalinos foi determinada diretamente por estudos de 

difração. A técnica de difração de raios X fornece informação quanto à 

cristalinidade da substância permitindo a identificação de materiais quanto às 

suas características cristalinas e a quantificação de elementos de constituição 

desde que em faixa adequada de concentração. Permite acompanhar a 

evolução de fase e determinar assim a estrutura cristalina, tamanho médio de 

cristalitos e o tipo e tamanho da célula unitária (GURGEL, 2005). É aplicável a 

substâncias orgânicas, como por exemplo, na elucidação de estruturas de 

produtos naturais de estrutura complexa, tais como os esteróides, vitaminas e 

os antibióticos (SILVA Jr., 2002: BOSCHI, 2002). 

Na maior parte dos sólidos (cristais), os átomos se ordenam em planos 

cristalinos separados entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza dos 

comprimentos de onda dos raios X. Ao incidir um feixe de raios X em um 

cristal, o mesmo interage com os átomos presentes, originando o fenômeno de 

difração. A difração de raios X ocorre segundo a Lei de Bragg (figura 21), a 

qual estabelece a relação entre o ângulo de difração e a distância entre os 

planos que a originaram (característicos para cada fase cristalina) (BOSCHI, 

2002). 
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Figura 21 Esquema representativo para formulação da lei de Bragg 

 
] 

 

 

 

Onde: 

n: número inteiro 

λ: comprimento de onda dos raios X incidentes 

d: distância interplanar 

sen : ângulo de difração 

 

Dentre as vantagens para a caracterização de fases, destacam-se a 

simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos resultados obtidos (pois 

o perfil de difração obtido é característico para cada fase cristalina), a 

possibilidade de análise de materiais compostos por uma mistura de fases e 

uma análise quantitativa destas fases (BOSCHI, 2002). 

 
 

nλ = 2dsenθ 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 As amostras da perlita expandida utilizadas neste estudo foram fornecidas 

pela Schumacher Insumos localizada no Rio Grande do Sul, sendo essa argila 

proveniente da Argentina.  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ARGILA 

 

 

As amostras de perlita expandida foram submetidas a várias técnicas de 

caracterização com a finalidade de verificar quantitativamente e qualitativamente 

suas características físicas e químicas antes e após a hidrofobização e do processo 

de adsorção, como: Fluorescência e Difração de raios X, Espectroscopia de 

Absorção na Região do Infravermelho, Termogravimétrica/Termogravimetria 

Derivada, Análise Térmica Diferencial e Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

 

4.1.1 Peneiramento 

 

 

 Para os ensaios dos testes de adsorção a perlita expandida foi peneirada em 

uma mesa vibratória PRODUTESTE modelo T, no laboratório de sedimentologia da 

UFRN. A perlita expandida foi peneirada nas malhas de 20, 32 e 60 mesh, obtendo-

se as seguintes frações granulométricas: maior que 20 mesh, 20 a 32 mesh, 32 a 60 

e menor que 60 mesh, que não foi considerada no estudo. A Figura 22 apresenta as 

diferentes frações granulométricas da perlita utilizadas nesse estudo. 
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4.1.2 Fluorescência de raios – X 

 

 

Para conhecer melhor o material de estudo e com o objetivo de melhorar sua 

aplicação fez-se necessária a determinação da composição química e de seus 

componentes. A composição química das amostras de perlita foi determinada por 

Fluorescência de Raios X, utilizando um equipamento modelo EDX-720 da 

Shimadzu. 

 

 

4.1.3 Difração de raios X  

 

 

Para avaliar a cristalinidade da perlita expandida utilizou-se um Difratômetro 

de Raios X, modelo XDR-600 da Shimadzu, com uma fonte de radiação de CuKα e 

velocidade de varredura de 2θ min-1. A análise foi obtida pelo método do pó e foi 

realizada no NEPGN da UFRN. A interpretação dos difratogramas, para identificação 

das fases mineralógicas, foi realizada por comparação com os dados obtidos na 

literatura. 

 

 

 

Figura 22 Perlita expandida pura a) maior que 20mesh; b) 20 - 32 mesh e c) 32 - 60 mesh 

a) b) c) 
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4.1.4 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

 

As medidas de espectroscopia de absorção na região do infravermelho das 

amostras de óleo de linhaça, perlita expandida pura, hidrofobizada com óleo de 

linhaça e adsorvida com petróleo foram realizadas no Laboratório de Tecnologia de 

Tensoativos, Departamento de Química da UFRN. Os espectros de absorção na 

região do infravermelho foram obtidos com espectrofotômetro de infravermelho da 

BIO-RAD, modelo FTS 3000MX na região de 4000 a 500 cm-1, como também no 

espectrofotômetro Nicolet, FTIR, Impact- 400. 

As pastilhas foram preparadas pela mistura das amostras de perlita 

expandida pura e a adsorvida com petróleo com uma quantidade suficiente de 

brometo de potássio e as condições de operação foram: região 4000-400 cm-1, com 

32 varreduras e resolução de 4 cm-1. As amostras foram preparadas na forma de 

pastilha e foram prensadas a 8 toneladas por 30 segundos. 

 

 

4.1.5 Análise térmica (TG/DTA) 

 

 

A análise térmica (TG/DTA) foi utilizada para avaliar as variações de massa 

ocorridas nas amostras. Foram realizadas a Termogravimetria/Termogravimetria 

Derivada (TG/DTG) e Análise Térmica Diferencial (DTA) das amostras sólidas da 

perlita expandida pura, adsorvida com petróleo, hidrofobizada com óleo de linhaça e 

hidrofobizada e adsorvida com petróleo. As curvas TG/DTG foram obtidas em uma 

termobalança acoplada a um analisador térmico diferencial modelo DTG-60H, da 

SHIMADZU. Para a obtenção das curvas utilizou-se cadinho de α- alumina, nas 

seguintes condições de operação: razão de aquecimento de 20 ºC/min, na faixa de 

temperatura de 30 a 800 ºC, massa da amostra variando entre 2,0 e 3,0 mg e entre 

11 e 12 mg, atmosfera de ar sintético com fluxo de 50 mL min-1. Para algumas 

amostras utilizou-se razão de aquecimento de 10 ºC/min e atmosfera de nitrogênio. 
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4.1.6 Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

 

A morfologia das amostras de perlita expandida pura nas granulometrias: 

maior que 20, 20 e 32 e entre 32 e 60 mesh foram obtidas pela microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). As análises foram realizadas no Núcleo de estudo 

em petróleo e gás natural utilizando um microscópio eletrônico de varredura da 

Philips, modelo XL-30 ESEM. O procedimento de preparação dos materiais para 

análise consistiu na deposição de uma porção do sólido sobre uma fita adesiva de 

carbono fixada na porta-amostra 

 

  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE LINHAÇA 

 

 

4.2.1 Índice de refração, viscosidade e densidade 

 

 

O índice de refração do agente hidrofobizante, óleo de linhaça, foi 

determinado em um refratômetro Abbe no Laboratório de Físico-Química do 

Departamento de Química da UFRN.  

A viscosidade do óleo de linhaça foi realizada no NUPEG II da UFRN. Para 

determinar a Viscosidade foi utilizado um Reômetro HAAKE MARS CONTROLER-

Thermo Scientifc Modular advanced Rheometer System. 

A densidade do óleo de linhaça foi determinada por densimetria com o 

densímetro digital da Mettler Toledo modelo DE51 Density Meter. 

 

 

4.3 PROCESSO DE HIDROFOBIZAÇÃO DA PERLITA 

 

 

A fim de avaliar a possibilidade de um maior poder de adsorção, a perlita 

expandida foi submetida ao processo de hidrofobização com óleo de linhaça. 

Durante as tentativas utilizadas na metodologia do processo de hidrofobização foram 
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testados vários parâmetros, como por exemplo: a forma do recipiente utilizado para 

armazenar a amostra, a quantidade de hidrofobizante, a temperatura e o tempo de 

secagem pós hidrofobização e a forma de homogeneização da perlita com o óleo de 

linhaça. Embora a proporção de 1:1 em massa tenha satisfeito a hidrofobização da 

perlita expandida nas frações granulométricas >20 e entre 20 e 32 mesh, não 

satisfez para a granulometria mais fina, pois esta apresenta uma maior área 

superficial. Dessa forma aumentou-se essa proporção, ou seja, adicionou-se uma 

maior quantidade de agente hidrofobizante. Logo, foi utilizada a seguinte 

metodologia: pesou-se em torno de 5 gramas da perlita expandida em um béquer e 

transferiu-se para uma placa de petri. Em seguida adicionou-se 7,5 gramas do óleo 

de linhaça e homogeneizou-se lentamente com um bastão de vidro a cada grama de 

óleo de linhaça adicionado, utilizado como agente hidrofobizante. Esse 

procedimento foi realizado com bastante cuidado, uma vez que a perlita expandida é 

extremamente quebradiça e dificulta o processo de hidrofobização. A incorporação 

foi realizada na proporção de 1:1,5 em massa. Em seguida, todas as amostras foram 

secas em uma estufa com circulação forçada de ar a 100 ºC por 1 hora. Armazenou-

se em um dessecador e deixou-se esfriar a temperatura ambiente. Após esse 

procedimento as amostras foram armazenadas em recipientes de vidro. O esquema 

do processo de hidrofobização simplificado é mostrado na Figura 24 e as diferentes 

frações granulométricas de perlita hidrofobizadas com óleo de linhaça estão 

apresentadas na Figura 25. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Esquema utilizado na hidrofobização perlita expandida. 

1 h em estufa com circulação 

forçada a 100 
o
C 

5g Perlita 

 

7,5g óleo de linhaça 

 

Misturou-se lentamente 

com bastão de vidro 
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Figura 24 Perlita expandia hidrofobizada com óleo de linhaça a) maior que 20mesh;  b) 20-32 mesh 

e c) 32-60 mesh. 

 

 

4.4 TESTES DE ADSORÇÃO DA PERLITA COM O PETRÓLEO  

 

 

Os testes de adsorção para a perlita expandida pura adsorvida com petróleo e 

para a perlita hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com petróleo foram 

realizados em triplicata. Na Figura 25 é apresentado o procedimento simplificado 

utilizado para o teste de adsorção. Utilizaram-se as três granulometrias da perlita 

expandida: > que 20, de 20 a 32 e entre 32 e 60 mesh, perfazendo um total de 9 

amostras. Inicialmente, para preparar a amostra de água com o petróleo, adicionou-

se em cada béquer 50 mL de água destilada. Em seguida, colocou-se 200 µL de 

petróleo com uma micropipeta. Posteriormente, adicionou-se em cada béquer 1,0 

grama de perlita. As amostras ficaram em repouso por 1 hora para ocorrer à 

adsorção e em seguida filtrou-se. A parte retida no papel de filtro, a perlita expandida 

com o petróleo adsorvido, foi seca na estufa a 60°C e armazenada em dessecador 

até massa constante para análises posteriores. As Figuras 26 e 27 apresentam as 

fotos das amostras de perlita pura expandida e hidrofobizada adsorvidas com 

petróleo, respectivamente. 

 

 

 

a) b) c) 
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Figura 25 Esquema utilizado no teste de adsorção do petróleo pela perlita hidrofobizada. 

 

 

 

Figura 26 Perlita expandia hidrofobizada e com petróleo a) maior que 20mesh; b)20-32 mesh e c) 32-

60 mesh. 

 

 

4.5 ANÁLISE GRAVIMÉTRICA 

 

 

 Foi realizada a análise gravimétrica para comparar com os resultados obtidos 

pela Termogravimetria (TG) das seguintes amostras: perlita axpandida pura, perlita 

expandida adsorvida com petróleo, perlita hidrofobizada e perlita hidrofobizada e 

adsorvida com petróleo em todas as granulometrias. No procedimento, pesou-se o 

cadinho de porcelana vazio e em seguinda adicionou-se 500 mg da amostra. Em 

seguida colocou-se na mufla a 400°C por quatro horas e pesou-se a amostra até 

massa constante.   

1 g perlita 200 µL petróleo 

 

50 mL águra deslitada 
pet 

Filtração 

 

Estufa 60°C 

 

1 h repouso 

Adicionou-se 

Retido 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE LINHAÇA 

 

 

5.1.1 Densidade, índice de refração e viscosidade 

 A Tabela 7 apresenta os resultados referentes à densidade e ao índice de 

refração do óleo de linhaça utilizado no processo de hidrofobização. De acordo com 

a literatura as densidades do óleo de linhaça, do petróleo e da argila são menores 

que a da água. Logo, na interação petróleo/água, o petróleo(parte insolúvel) flutua 

sob água assim como o adsorvente, então facilita o processo de adsorção, já que o 

petróleo e a argila vão interagir na superfície da água. 

 

 

Tabela7 Caracterização do óleo de linhaça 

PARÂMETRO RESULTADO 

Densidade 

Índice de refração 

0,9285 g/cm3 

1,332 

 

 

Observa-se na Figura 28 o gráfico referente à viscosidade do óleo de linhaça 

versus a taxa de cisalhamento para verificar o quanto o óleo de linhaça é viscoso. A 

medida foi realizada em duplicata representada por um pontinho cheio e o outro 

vazio. O gráfico mostra que a viscosidade decresce com o aumento da taxa de 

cisalhamento.Logo, conclui-se que o óleo de linhaça é um fluído que apresenta uma 

baixa viscosidade, então isso facilitou no processo de hidrofobização a temperatura 

ambiente. 
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Figura 28Viscosidade do óleo de linhaça 

 

 

5.1.2 Termogravimetria-Termogravimetria derivada (TG/DTG) e Análise Térmica 

Diferencial (DTA) 

 

 

As Figuras 29 e 30 apresentam, respectivamente, as curvas TG/DTG e a 

curva DTA do óleo de linhaça obtidas nas razões de aquecimento de 10 e 20 oC min-

1, em atmosfera de ar sintético.A curva TG do óleo de linhaça apresenta duas etapas 

de perdas de massa, sendo a primeira caracterizada por um maior percentual.O óleo 

de linhaça é estável termicamente até 232,6oC, tendo a partir dessa temperatura o 

iníciode umaprimeira etapa de perda de massa entre 232,6 e 503,4 oC equivalente a 

94,4% relativa à volatilização e/ou decomposição do óleo.A alta estabilidade térmica 

do óleo de linhaça se deve provavelmente a presença acentuada de ácidos graxos 

insaturados, constituído basicamente de ácido linoléico. Entre 503,4 e 610,6oC é 

observado uma segunda perda de massa correspondente a 4,54%atribuído a 

carbonização do óleo. É observado aproximadamente entre469,0 e 503,4oC uma 

mudança abrupta na curva termogravimétrica, na razão de aquecimento de 20ºC 

min-1, indicando provavelmente que no evento ocorreuliberação de calor, e 

consequentemente um aumento acentuado na temperatura da amostra que não foi 
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detectado imediatamente pelo termopar, gerando, dessa forma, uma alteração na 

curva TG. No entanto, na curva termogravimétrica obtida na razão de aquecimento 

de 10°C/min esse evento não foi observado, sendo possível concluir que a razão de 

aquecimento de 20 oC min-1 não é adequada para estudar a decomposição térmica 

desse óleo. 

 A curva DTG na razão de aquecimento de 20 oC min-1apresenta dois picos 

em consonância com o observado na curva TG. O primeiro pico mostra uma área 

maior, indicando uma maior perda de massa e um segundo pico, caracterizando a 

segunda etapa. Na razão de aquecimento obtido em 10 oC min-1 uma terceira perda 

de massa é observada conforme verificado na curva DTG. 

As curvas DTA apresentamcomportamentos semelhantes nas duas razões de 

aquecimento. Estas apresentam dois picos exotérmicos acentuados, indicando o 

processo de oxidação do óleo de linhaça e a elevada energia envolvida nessa etapa 

indicando a dificuldade de equilíbrio do sistema entre a amostra e a referencia. 
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Figura 29 Curva TG do óleo de linhaç puro. 

 

 

 

Figura 30 Curva DTA do óleo de linhaça puro 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA PERLITA EXPANDIDA 

 

 

5.2.1 Fluorescência de Raios X 

 

 

 A análise semi-quantitativa por Fluorescência de raios X da perlita expandida 

pura foi realizada com o objetivo de identificar as substâncias presentes em sua 

composição. Os resultados estão apresentados na Tabela 8 em percentual do óxido 

correspondente ao elemento. Observa-se que os dados estão em acordocom as 

análises de Fluorescência de raios X realizado por Roulia (2003), visto que as 

amostras apresentam um elevado teor de óxido de silício e alumíniotendo uma boa 

correlação quando comparado com os dados da literatura, justificando que a perlita 

é um aluminossilicato. 

 

 

Tabela 8 Composição físico-química da perlita expandida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição Química(% massa) 

SiO2 72,073 

Al2O3 18,499 

Na2O - 

K2O 5,591 

SO3 1,925 

Fe2O3 1,032 

CaO 0,738 

MgO - 

MnO 0,124 

Rb2O 0,010 

ZnO 0,005 

NbO 0,001 

Y2O3 0,001 
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5.2.2Microscopia eletrônica de varredura 

 

 
 As Figuras 31 a 33 apresentam as micrografias da perlita expandida nas 

diferentes granulometrias: >20, 20–32 e 32–60 mesh. Pela fácil obtenção de 

imagens de superfícies lisas e rugosas e interpretação das imagens com aparência 

tridimensional utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura. A perlita expandida 

pura mostra alta porosidade conforme observado pela distribuição dos poros desse 

adsorvente. Na hidrofobização, a amostra é impregnada com óleo de linhaça que 

impedirá a presença de água no fenômeno de adsorção, ou seja, tornará a 

superfície do adsorvente apolar. As regiões porosas são favoráveis ao fenômeno de 

adsorção, além de ser um indicativo de área superficial considerável. Os poros 

apresentam aproximadamente a mesma dimensão, independentemente do tamanho 

do grão. Porém, para a perlita maior que 20 mesha partícula apresenta comprimento 

de 2mm. Para a granulometria de 20-32 mesha partícula apresenta dimensões entre 

1e 1,5 mm e para a perlita de granulometria 32-60 a partícula apresenta dimensão 

entre 250 e 500 m. 

 

 

 
 

Figura 31 MEV da Perlita expandida  > 20 mesh-aumento 50 vezes 
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Figura 32 MEV da Perlita expandida 20-32mesh-aumento 49 vezes 

 

 

 

Figura 33MEV da Perlita expandida 32-60# - Aumento 50 vezes 
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5.2.3 Curvas TG da perlita expandida pura 

 

 

As curvas TG da perlita expandida pura na granulometria de 32 a 60 mesh 

obtidas nas razões de aquecimento de 10 oC min-1 em atmosfera de nitrogênio e 20 

oCmin-1em atmosfera de ar sintético estão demonstradas na Figura 34. A curva TG 

obtida em atmosfera de ar sintético apresenta uma elevada estabilidade térmica 

característico dos aluminossilicatos e umaperda de massa total de 2,6%,visto que o 

material sofreu uma expansão prévia, irreversível, no qual toda a água presente em 

sua estrutura foi retirada ao aquecê-lo a uma alta temperatura. Essa reduzida perda 

de massa indica que o processo de expansão da perlita expandida foi bastante 

eficiente, já que geralmente as curvas TG de argilas sofrem uma perda maior de 

massa referente à água liberada da sua estrutura.  

 

 

 

Figura 34 Curva TG da perlita expandida pura de 32–60 mesh. 
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5.2.4 Curvas TG/DTG e DTA do petróleo e da perlita expandida adsorvida com 

petróleo 

 

 

As Figuras 35 e 36 apresentam as curvas TG/DTG e DTA, respectivamente 

do petróleo puro nas razões de aquecimento de 10°C min-1 em atmosfera de 

nitrogênio(linha vermelha) e 20 °C min-1 e atmosfera de ar sintético (linha preta).Nas 

duas razões de aquecimento e em atmosfera de ar sintético são observadas três 

etapas de perdas de massa consecutivas bem definidas, as quais são confirmadas 

pela curva DTA com a visualização principalmente na razão de 20 oC min-1 de três 

picos exotérmicos referentes à decomposição do petróleo. Considerando a razão de 

20 oC min-1, a primeira perda de massa foi registrada entre 70,6 e 389,9 ºC 

perfazendo uma perda de 66, 6% da massa inicial. Entre 389,9 e 509,0 °C ocorre 

uma perda de massa de 19,2% e finalmente a terceira etapa de decomposição 

ocorre no intervalo de 509,0 e 611,4°C com 13,4%. O comportamento térmico do 

petróleo está relacionado com a sua composição química, sendo as frações do 

petróleo mais pesadas decompostas em temperaturas mais elevadas. Os resultados 

obtidos pela termogravimetria indicam a baixa estabilidade térmica do petróleo. 

 As duas curvas TG do petróleo, nas duas razões de aquecimento, 

apresentam três perdas de massa. No entanto, há uma pequena diferença na 

temperatura inicial de decomposição térmica do óleo. A curva termogravimétrica do 

petróleo que foi obtida em uma razão de aquecimento de 10°C min-1apresentou 

atemperatura inicial e final de decomposição nas diferentes perdas de 

massa,inferioresem comparaçãoa razão de 20 oC min-1, pois quanto maior a razão 

de aquecimento maior será,geralmente, a temperatura inicial e final de 

decomposição.Isso acontece por que ao aumentar a razão de aquecimento, ocorre 

um retardo no processo reacional.  

A curva DTA observada na Figura 36 e obtidaa 20 oC min-1mostra três picos 

exotérmicos com máximo em 372,5; 476,8 e 565,0 oC, correspondendo aos eventos 

observados na respectiva curva TGe característico da decomposição do petróleo. A 

curva DTA a 10 oC min-1 não apresentou boa resolução. 
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Figura 35 Curvas TG/DTG do petróleo cru obtidas em atmosfera de ar sintético e em razão de 
aquecimento de 10 e 20 

o
C min

-1
. 

 

 

 

Figura 36 Curvas DTA do petróleo cru obtida em atmosfera de ar sintéticoe em razão de 

aquecimento de 10 e 20 
o
C min

-1
. 

 

 

Nas Figuras 38 a 43 são apresentadas as curvas TG/DTG e DTA das 

amostras de perlita expandida em diferentes granulometrias adsorvidas com 

petróleo e obtidas em atmosfera de ar sintético e razão de aquecimento 20ºC min-

1.Os resultados para todas as amostras foram obtidas em triplicata, sendo 
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representadas pelas legendas em azul,vermelho e preto.Já a legenda em verde 

refere-se a análise em atmosfera de nitrogênio, a uma razão de aquecimento de 

10ºC/min. Sendo verificados comportamentos similares em relação às curvas 

termogravimétricas como também nas curvas DTA. 

As massas iniciais das amostras utilizadas para obtenção das curvas 

termogravimétricas variaram entre 2,20 e 3,80 mg. É possível visualizar, através do 

comportamento térmico das amostras de mesma granulometria similaridades,, uma 

vez que a preparação das amostras foram idênticas. Verifica-se que até a 

temperatura de aproximadamente 150,0 ºC as curvas termogravimétricas da perlita 

adsorvida com petróleo não apresentaram qualquer variação de massa, 

comprovando a eficiência do processo de expansão, no qual toda a água foi retirada. 

Percebe-se por meio das curvas TG que o petróleo foi adsorvido pela perlita, já que 

considerando a curva termogravimétrica da perlita pura na granulometria entre 34 e 

60 meshfoi verificado uma perda de massa total de apenas 2,6%, conforme 

demostrado na Figura 34. Foi observado que a perda de massa total das 

amostrasde perlita adsorvida com petróleo para a fração > 20 meshfoi entre0,5 e 

4,4%.Para a fração de 20 -32 mesh foi de 1,0 a 4,6% e para a menor fração entre 32 

e 62 mesh uma perda de massa total de 0,8 e 3,4%. Comparando as curvas TG da 

perlita expandida pura, do petróleo e da perlita expandida com petróleo, observa-se 

que a temperatura inicial de decomposição da perlita expandida com petróleo é 

superior a temperatura inicial de decomposição da curva TG do petróleo 

puro.Mesmo a perlita expandida sendo hidrofílica (apresenta afinidade pelas 

moléculas da água), as moléculas que constituem o petróleo ficam presas nos poros 

da argila por adsorção física, ou seja, pelas forças de Van Der Waals, aumentando 

assim a temperatura inicial de decomposição da perlita com petróleo. 

Segundo a literatura, quanto maior a área superficial do adsorvente maior 

será a quantidade de material adsorvido pela amostra (ROCHA, 2006). Mas é de 

fácil verificação que, aparentemente, não há praticamente alteração nas curvas 

termogravimétricas ao mudar a granulometria das amostras de perlita expandida. 

Isso pode ser explicado pela pequena quantitidade de amostra que o cadinho 

suporta e pela heterogeneidade do material, pois alguns grãos não adsorveram 

uniformente o petróleo. Considerando os resultados, observou-se que para a fração 

mais fina, o percentual adsorvido foi inferior as demais frações, provavelmente, em 

função da menor superfície de contato,dessa granulometria e da alta viscosidade 
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apresentada pelo petróleo, dificultando, assim a interação petróleo/argila.Foipossível 

verificar, nesta pesquisa, que a perlita expandida pura não apresentou uma boa 

capacidade de adsorção de petróleo, devido à característica hidrofílica da perlita 

pura, como também devido à metodologia empregada no processo de adsorção não 

ter sido adequada. 

A Figura 42 compara as curvas TG, em triplicata, da perlita expandidade 32 a 

60 mesh adsorvidascom petróleoem duas razões de aquecimento10 e 20°C min-1, e 

em dois tipos de atmosfera, ar sintético e nitrogênio. Observou-se que a curva TG na 

razão de 10°C min-1 em atmosfera de nitrogênio apresenta um ganho de massa no 

início do aquecimento diferentemente do observado nas curvas com razão de 

aquecimento de 20°C min-1 em atmosfera de ar sintético, sendo verificada uma 

perda de massa maior. É possível que a perlita expandida adsorvida com o petróleo 

tenha absorvido o N2 antes do início do aquecimento da amostra, apresentando um 

aumento posterior na perda de massa.  

As curvas DTA para todas as amostras apresentam um pico exotérmico em 

aproximadamente 330,0°C e um intervalo de 290,5 a 387,5oC, 292,8 a 399,7oC e 

290,2 a 381,5oC, para as frações > 20, de 20 – 32 e 32 – 60 mesh, respectivamente. 

Esse evento refere-se à decomposição do petróleo adsorvido pela perlita. 
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Figura 38 Curvas TG da perlita expandida > 20 mesh adsorvidas com petróleo em triplicata. 

 

 

 

Figura 39 Curvas DTA da perlita expandida > 20 mesh adsorvidas com petróleoem triplicata. 
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Figura 40 Curvas TG da perlita expandida de 20 – 32 mesh adsorvidas com petróleoem triplicata. 

 

 

 

Figura 41 Curvas DTA da perlita expandida de 20 – 32 mesh adsorvidas com petróleoem triplicata. 
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Figura 42 Curvas TG da perlita expandida de 32 – 60 mesh adsorvidas com petróleo em triplicata. 

 

 

 

Figura 43 Curvas DTA da perlita expandida de 32 – 60 mesh adsorvidas com petróleo em triplicata. 

 

A Tabela 9 apresenta as faixas de temperatura referentes às perdas de 

massa para a perlita adsorvida com petróleo realizada em atmosfera de ar sintético 
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com razão de aquecimento de 20ºC min-1. As análises foram realizadas emtriplicata 

e as amostras 1, 2 e 3 correspondem a perlita > 20 mesh. As amostras 4,5 e 6 

correspondem a perlita com granulometria entre 20 e 32 mesh e 7, 8 e 9 a perlita 

com a granulometria de 32 a 60 mesh. Considerando a média dos resultados que foi 

obtida pela perdade massa total em cada curva termogravimétrica, ou seja, da 

temperatura inicial afinal de decomposição, foi possível verificar que as amostras de 

perlita com granulometria>20e 20 a 32 mesh, apresentaram ligeiramente uma maior 

adsorção de petróleo em relação a fração de  32 a 60 mesh. 

 

 

Tabela 9 Faixas de temperatura e suas respectivas perdas de massa obtidas a partir das 

curvas TG/DTG das amostras de perlita adsorvida com petróleo. 

Fração 

granulométrica 

 

Amostra 

Temperatura 

de 

decomposição 
oC 

 

Perda 

de 

massa 

(%) 

Perda 

de 

massa 

total 

média 

(%) 

Inicial Final 

>20 

1 156,8 372,3 5,2  

2,6 2 147,9 356,2 2,3 

3 157,6 371,6 4,4 

20-32 

4 158,6 388,2 3,6  

2,6 5 168,8 372,6 3,1 

6 146,1 376,4 5,4 

32-60 

7 160,1 357,4 2,7  

1,8 8 153,0 364,4 4,0 

9 153,7 351,0 2,8 

 

 

 

A Figura 44 apresenta os resultados referentes à perda de massa total na 

faixa de temperatura de 30 a 800 °C das amostras de perlita adsorvida com petróleo 

nas diferentes granulometrias (>20, 20 – 32 e 32 – 60 mesh), já subtraídodo branco. 
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Foi verificado que considerando a média das perdas de massa para as amostras nas 

diferentes granulometrias ocorreram perdas de massa de 1,8 a 2,6%, 

referentesàdecomposição do petróleo, indicando quea perlita expandida pura não 

apresentou um bom potencial para a adsorção do petróleo, ou talvez, o 

procedimento utilizado na adsorção não tenha sido eficiente. Conforme observado 

na figura, a fração de 32 a 60 mesh apresentou na média dos resultados uma menor 

perda de massa em comparação com as demais frações. No entanto, é possível 

concluir que praticamente não há influência da granulometriano potencial de 

adsorção da perlita expandida pura.  

 

 

 

Figura 44 Perda de massa total obtida por Termogravimetria da perlita expandida e adsorvida com 

petróleo nas granulometrias  > 20, 20 – 32 e 32 – 60 mesh para as amostras em triplicata. 

 

 

5.2.5 Curvas TG/DTG e DTA da perlita hidrofobizada com óleo de linhaça 

 

 

As curvas TG/DTG e DTA da perlita hidrofobizada com óleo de linhaça nas 

granulometrias > 20, 20 a 32 e 32 a 60 mesh estão ilustradas nas Figuras 45a 48. As 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

>20 20-32 32-60 Média

P
ER

D
A

 D
E 

M
A

SS
A

 (
%

)

GRANULOMETRIAS



81 

 

análises foram realizadas em razão de aquecimento de 20°C min-1, atmosfera de ar 

sintético e as massas iniciais das amostras variaram de 2 a 3 mg. 

É possível verificar que as curvas TG/DTG e DTA das amostras mostram 

perfis semelhantes, já que o que difere entre as amostras é apenas a granulometria 

do adsorvente.Os resultados obtidos através da Termogravimetria mostraram que o 

processo de modificação da argila foi bastante eficiente, na qual observou-se, em 

geral, uma média de 54,1% da perda de massa referente ao agente hidrofobizante, 

já descontado a perda de massa da perlita expandida pura. As amostras avaliadas 

apresentaram temperatura final de decomposição entre 566,5 e 568,1°C. 

Nas curvas termogravimétricas correspondentes à perlita hidrofobizada(Fig. 

45, 46 e 47), verifica-se nitidamente duas etapas de perdas de massas 

consecutivas, com exceção da amostra com granulometria mais fina (32-60 mesh) 

que apresenta três perdas de massa. É observadoinicialmente que até a 

temperatura de aproximadamente 159,7 oC  ocorre volatilização de parte do óleo de 

linhaça, utilizado como agente hidrofobizante. 

Analisando as curvas TG da perlita expandida hidrofobizada (Fig. 45, 46 e 47) 

e do óleo de linhaça (Fig. 29), verificou-se que a estabilidade térmica da amostra de 

perlita expandida diminuiu com a hidrofobização, pois a temperatura inicial de 

decomposição da perlita hidrofobizada foi inferior a temperatura inicial de 

decomposição do óleo de linhaça. 

Para a perlita maior que 20 mesh(Fig. 45) é observada entre 30 e 800 oC, 

uma perda de massa total de 62,0%. Entre 159,7 e 491,3 º C ocorreu 51,5% de 

perda de massa e no intervalo de 491,3 a 568,0 oC a perda de massa foi de 10,3%, 

relacionado a decomposição do óleo de linhaça e da perlita expandida 

hidrofobizada. Grande parte da perda de massa é referente à decomposição do 

agente hidrofobizante, nas temperaturas mais baixas, e também, uma pequena 

porcentagem, em relação à decomposição da perlita expandida. Embora pela curva 

TG seja possível identificar apenas um evento de perda de massa, a curva DTG 

indica separação em função da visualização de três picos. Considerando o estudo 

termoanalítico realizado na perlita expandida pura foi possível verificar uma elevada 

incorporação do óleo de linhaça no processo de hidrofobização. 

A curva DTA (Fig. 48)apresenta dois picos exotérmicos, em consonância com 

o observado pelas curvas TG, caracterizando a decomposição térmica do óleo de 
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linhaça. Os picos relacionados à primeira e a segunda perdas de massa são 

visualizados em 387,7 e 521,8 oC, respectivamente. 

Para a perlita com granulometria entre 20 e 32 mesh é observado entre 30 e 

800 oC uma perda de massa total de 43,0%, com formação de 57,0% de resíduo 

final. Entre 154,3 e 466,4ºC houve32% de perda de massa. No intervalo de 466,4 a 

568,1oC a perda de massa foi de 9,2%, a qual pode ser relativo à decomposição do 

óleo de linhaça e da perlita expandida hidrofobizada. Nas curvas DTG é observado 

com definição três picos, identificando claramente os eventos envolvidos na 

decomposição da perlita hidrofobizada. 

A curva DTA (Fig. 48) apresenta dois picos exotérmicos, em consonância com 

o observado pelas curvas TG, caracterizando a decomposição térmica do óleo de 

linhaça. Os picos relacionados à primeira e a segunda perda de massa são 

visualizados em 384,2 e 519,3oC, respectivamente. 

Para a perlita entre 32 e 60 mesh (Fig. 47)é observado entre 30 e 800 oC uma 

perda de massa total de 62,5%, com formação de 37,5% de resíduo final. Entre 

159,2 e 456,4ºC ocorre 45,8% de perda de massa. No intervalo de 456,4 a 566,5oC 

a perda de massa é de 13,9%. A curva DTA (Fig. 48)apresenta dois picos 

exotérmicos, em consonância com o observado pelas curvas TG, caracterizando a 

decomposição térmica do óleo de linhaça. Os picos relacionados as primeira e 

segunda perdas de massa são visualizados em 389,5 e 534,6oC, respectivamente. 

O perfil das curvas TG da perlita expandida hidrofobizada apresentaram 

diferenças em relação à curva termogravimétrica do óleo de linhaça. Isso indica que 

provavelmente ocorrem interações diferentes entre o óleo de linhaça e a perlita 

expandida interferindo na estabilidade térmica desse material.  

As curvas TGda amostra de perlita de 32 – 60 mesh hidrofobizada com óleo 

de linhaçae obtidasnas razões de aquecimento de 10 e 20°C min-1 em atmosfera de 

nitrogênio e ar sintético, respectivamente estão apresentadas na Figura 49. Elas 

mostraram perfis semelhantes, no entanto, mostrou um aumento na temperatura 

final de decomposição ao obter a curva termogravimétrica em atmosfera de 

nitrogênio. Porém, em relação às perdas de massa observadas, praticamente não 

ocorreu alteração. 

Nas curvas DTG para a granulometria maior que 20 mesh e entre 20 e 32 

mesh é observado com definição três picos identificando claramente os eventos 

envolvidos na decomposição da perlita hidrofobizada no intervalo aproximado de 
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154,0 a 491,0 °C. No entanto para a fração mais fina de 32 a 60 mesh, apenas dois 

picos são evidenciados pela curva DTG. 

Verifica-se que a faixa de temperatura de estabilidade épróxima àquelas 

encontradas em óleos vegetais (FARIA et al., 2002). O óleo de linhaça apresenta um 

teor elevado de ácidos graxos insaturados, sendo estes mais instáveis e mais 

voláteis que os ácidos graxos saturados (OLIVEIRA et al., 1999; TRUJILLO-

QUIJANO et al., 1992). 

 

 

Figura 45Curvas TG/DTG da perlita > 20 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça. 
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Figura 46 Curvas TG/DTG da perlita 20-32 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça. 

 

Figura 47 Curvas TG/DTG da perlita 32-60 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça 
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Figura 48Curvas DTA da perlita >20, 20-32  e 32 – 60 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça 

 

 

A Figura49 apresenta as curvas TG/DTG e DTA da perlita expandida 

hidrofobizada na fração de 32 a 60 mesh obtidas comrazão de aquecimento de 

10°Cmin-1 e atmosfera de ar sintético. As curvas TG apresentaram perfis 

semelhantes às anteriores, com duas perdas de massa consecutivas, enquanto a 

curva DTA apresentou dois picos exotérmicos relacionados às perdas de massa 

observadas na curva TG. Assim, pode-se dizer que a mudança na razão de 

aquecimento não alterou o comportamento das curvas. 
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Figura 49Curvas TG/DTG e DTA da perlita expandida na fração de32-60 mesh hidrofobizada com 
óleo de linhaça obtida em razão de aquecimento de 10°Cmin

-1
. 

 

 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados referentes à decomposição 

térmica da perlita expandida hidrofobizada com óleo de linhaça. Considerando a 

perda de massa total já previamente subtraída da amostra “branco” é verificado que 

os percentuais para as frações > 20 e 32 - 60 mesh mostraram apenas uma variação 

de 2,1%, diferentemente do observado na fração de 20 a 32 mesh que apresentou 

uma diminuição da ordem de 21,6 a 19,5% em relação às demais frações. 
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Tabela 10 Faixas de temperatura e suas respectivas perdas de massa obtidas a partir das curvas 

TG/DTG das amostras de perlita hidrofobizada com óleo de linhaça. 

Amostra 

Temperatura de 

decomposição(°C) Perda de 

massa(%) 

Temperatura de 

decomposição(°C) Perda de 

massa(%) 

Perda de 

massa 

total % 
Inicial Final Inicial Final 

>20 159,7 491,3 51,5 491,3 568,0 10,3 62,0 

20-32 154,3 466,4 32,0 466,4 568,1 9,2 40,4 

32-60 159,2 456,4 45,8 456,4 566,5 13,9 59,9 

 

 

5.2.6 curvas TG/DTG e DTA da perlita expandida hidrofobizada com óleo de 

linhaça e adsorvida com petróleo 

 

 

 As Figuras 50 a 58 apresentam as curvas TG/DTG e DTA das amostras de 

perlita hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com petróleo para as 

granulometrias >20, 20 a 32 e 32 a 60 mesh. As massas iniciais das amostras 

variaram de 10 a 12 mg e estas foram avaliadas em triplicata.Considerando as 

curvas TG/DTG é possível verificar um comportamento térmico semelhante em 

relação às perdas de massa. Nas curvas TG/DTG, em geral, observaram-se três 

perdas de massa simultâneas e/ou consecutivas.Avaliando o aspecto visual das 

curvas TG/DTG e DTA para as amostras de fração > 20 mesh observa-se uma 

indicação de heterogeneidade das amostras que pode ser relacionado ao 

procedimento utilizado no processo de hidrofobização e adsorção com petróleo, 

como também a reduzida massa utilizada para análise. Nas demais frações as 

curvas apresentam homogeneidade. 

Em geral as curvas TG/DTGe DTAdas amostras de perlita expandida 

hidrofobizada e adsorvida com petróleo, apresentaram perfis muito semelhantes, 

com três perdas de massa para a amostra de maior granulometria e duas perdas de 

massa para as demais frações. A primeira perda, com temperatura média inicial de 

decomposição em 154,3 °C e final de 575,7°C.  
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As curvas DTA apresentaram comportamentos semelhantes e mostramdois 

picos exotérmicos em torno de 385°C e 526°C, os quais pode se atribuir à 

decomposição térmica  e/ou oxidação do óleo de linhaça e petróleo. No entanto para 

a fração > 20 mesh observa-se também um pico em 438 oC. 

 

 

 

Figura 50Curvas TG da perlita > 20 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 

petróleo em triplicata. 
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Figura 51Curvas DTG da perlita > 20 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 

petróleoem triplicata. 

 

 

Figura 52Curvas DTA da perlita > 20 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 

petróleo em triplicata. 
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Figura 53Curvas TG da perlita 20 -32 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 

petróleo, em triplicata. 

 

 

Figura 54Curvas DTG da perlita 20 -32 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 

petróleo, em triplicata. 
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Figura 55Curvas DTA da perlita 20 -32 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 

petróleo, em triplicata. 

 

 

Figura 56Curvas TG da perlita 32 -60 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 
petróleo, em triplicata. 
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Figura 57Curvas DTG da perlita 32-60# hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com petróleo, 

em triplicata. 

 

 

Figura 58Curvas DTA da perlita 32-60mesh hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com 

petróleo, em triplicata. 

 

 

A tabela 11 apresenta os resultados obtidos na decomposição térmica da 

perlita expandida hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com petróleo, com 
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atmosfera de ar sintético e uma razão de aquecimento de 20°C min-1. Conforme 

observado, a maior perda de massa das amostras de perlita hidrofobizada com óleo 

de linhaça e adsorvida com petróleo ocorre aproximadamente entre 152,4 e 496,5 

°C para a fração >20 mesh, de 151,9 e 491,2 °C para a fração entre 20 e 32 mesh e 

152,3 e 473,6°C para a granulometria de 32 a 60 mesh. É verificada a perda de 

massa total média de 41,2; 64,9 e 63,2%para as frações >20, 20-32 e 32-60 mesh, 

respectivamente. 

 

 

Tabela 11 Faixas de temperatura e suas respectivas perdas de massa obtidas a partir das curvas 

TG/DTG para amostras de perlita hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com petróleo. 

Amostra 

Temperatura de 

decomposição 

(°C) Perda de 

massa(%) 

Temperatura de 

decomposição(°C) 
Perda de 

massa(%) 

Perda 

de 

massa 

total % 

Perda 

de 

massa 

média 

% Inicial Final 
Inicial Final 

 

>20 

157,1 488,7 24,9 488,7 572,2 5,5 28,7 

41,2 152,4 496,5 34,4 496,5 574,7 7,3 40,0 

157,4 492,5 45,8 492,5 582,4 10,3 54,9 

 

20-32 

156,8 490,0 53,1 490,0 578,0 12,5 65,0 

64,9 151,9 490,1 53,0 490,1 576,3 12,7 65,0 

152,2 491,2 53,4 491,2 577,6 12,2 64,8 

 

32-60 

153,2 470,7 50,3 470,7 577,9 14,5 64,3 

63,2 152,3 472,9 50,2 472,9 571,4 13,9 63,8 

155,3 473,6 48,9 473,6 570,8 13,7 61,6 

 

 

Considerando a perda de massa total obtido pelas curvas termogravimétricas 

nas frações > 20, 20 - 32 e 32 - 60 mesh para a perlita hidrofobizada com óleo de 

linhaça e as amostras de perlita hidrofobizada adsorvida com petróleo, foi verificado, 

conforme mostra a Figura 56, que ocorreu um aumento na perda de massa para 
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asfrações de 20 - 32e 32 - 60 meshem comparação com o obtido para a perlita 

hidrofobizada, correspondendo a 24,5%e a3,3%, respectivamente. No entanto, para 

a granulometria > 20 mesh foi verificada uma diminuição de 20,8. Provavelmente a 

menor perda de massa observada para a maior granulometria está relacionada à 

dificuldade de homogeneização para a obtenção da amostra a ser analisada, como 

também pelo processo utilizado na etapa de adsorção do petróleo. 

A Figura 55 apresenta os dados referentes à perda de massa total na faixa de 

temperatura de 30 a 800 °C das amostras de perlita hidrofobizada e adsorvida com 

petróleo nas diferentes granulometrias (>20, 20 – 32 e 32 – 60 mesh), já descontado 

a perda de massa total da perlita pura expandida. É possível perceber que 

praticamente não ocorre variação nas perdas de massa para as frações de 20 a 32 e 

32 a 60 mesh. No entanto para a perlita > 20 mesh ocorre uma variação acentuada 

na perda de massa, indicando a heterogeneidadeda amostra utilizada para análise. 

 

 

 

Figura 59 Perda de massa das amostras de perlita hidrofobizada com óleo de linhaçae adsorvida 

com petróleo nas diferentes frações granulométricas. 
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5.2.7Análise Gravimétrica 

 

 

 Com o objetivo de avaliar o processo de hidrofobização e adsorção foi 

realizada uma análise por meio de metodologia clássica (Análise Gravimétrica) para 

comparar com a metodologia instrumental (Termogravimetria-TG). Esses dados 

estão apresentados noFigura 60. 

 Uma vantagem da análise gravimétrica é que ela garantiu uma maior 

representatividade da amostra. De uma forma geral os resultados obtidos pelas duas 

técnicas mostraramvalores bastante semelhantes. Para a perlita expandida pura 

adsorvida com petróleo na fração > 20, os resultados das perdas de massa total 

média obtidos pela Termogravimetria e Gravimetria foi de 2,6 e 0,9%, 

respectivamente. Para a fração de 20 -32 de2,6 e 4,9% e finalmente para a fração 

de 32 – 60 observou-se a variação de1,8 e 2,6%. Considerando essa informação, 

percebe-se que ocorreu uma maior diferença nos resultados obtidos para a fração 

de 20a 32 mesh.  

 Considerando os dados obtidos para a perlita hidrofobizada nas três frações 

verifica-se uma diferença percentual de 21,6% entre a Termogravimetria e a Análise 

Gravimétrica para a fração de 20-32 mesh e 8,7% para a de 32 a 60 mesh. No 

entanto, para a fração > 20 mesh praticamente não ocorreu alteração. 

 Os resultados da perda de massa total médio obtido pelas duas técnicas para 

as amostras de perlita hidrofobizada com óleo de linhaça e adsorvida com petróleo 

apresentaram semelhanças nas frações de 20 – 32 mesh (64,9 e 65,1 %) e 32 -60 

mesh (63,2 e 63,6%) pela termogravimetria e gravimetria, respectivamente. Em 

relação à fração > 20 mesh os resultados obtidos foram 41,2 e 64,6 % indicando que 

pela termogravimetria o menor percentual se deve a falta de homogeneidade da 

amostra utilizada para análise. 

 O processo de hidrofobização realizado na proporção de 1:1,5 em massa 

(perlita:óleo de linhaça) indica um percentual teórico de óleo de linhaça da ordem de 

60%, portanto os resultados obtidos por Termogravimetria e Análise Gravimétrica de 

uma forma geral mostram que a perlita expandida pura praticamente adsorveu 

completamente o óleo de linhaça adicionado. 
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 Após o tratamento da perlita hidrofobizada adsorvida com petróleo verifica-se 

de uma forma geral um leve aumento na perda de massa, exceto para os dados 

obtidos por termogravimetria na fração > 20 mesh que mostrou uma diminuição de 

20,8% e um aumento de 24,5% para a fração de 20 a 32 mesh. Considerando os 

resultados obtidos pela gravimetria, a fração de 32 a 60 mesh apresentou uma 

menor perda de após o processo de adsorção com o petróleo. Essas informações 

indicam que a perlita já ficou praticamente saturada com óleo de linhaça não 

favorecendo mais o processo de adsorção. 
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TIPO DE AMOSTRA % TG % 
GRAVIMETRIA 

 Perlita pura > 20 - 2,8 

 Perlita pura 20 - 32 - 1,2 

 Perlita pura 32 - 60 2,6 1,8 

 

Perlita adsorvida com petróleo > 20 

4,4 - 

0,5 0,4 

3,0 1,4 

 

Perlita adsorvida com petróleo 20 – 32 

2,2 2,7 

1,0 8,1 

4,6 3,8 

 

Perlita adsorvida com petróleo 32 - 60 

0,8 2,2 

3,4 2,8 

1,2 2,7 

Perlita hidrofobizada > 20 62,0 61,0 

Perlita hidrofobizada 20 - 32 40,4 62,0 

Perlita hidrofobizada 32 - 60 59,9 68,6 

 

Perlita hidrofobizada adsorvida com petróleo > 20 

28,7 66,0 

40,0 64,1 

54,9 63,6 

 

Perlita hidrofobizada adsorvida com petróleo 20 - 32 

65,0 65,9 

65,0 62,4 

64,8 67,0 

 

Perlita hidrofobizada adsorvida com petróleo 32 - 60 

64,3 63,7 

63,8 63,5 

61,6 - 

Figura 60Estudo comparativo da perda de massa total obtido por Termogravimetria e Análise 
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5.2.8 Difração de raios X 

 

 

O difratograma das amostras de perlita expandida pura, perlita adsorvida com 

petróleo, perlita hidrofobizada com óleo de linhaça e perlita hidrofobizada com 

petróleo estão apresentadas nas Figuras57 a 60. Nota-se que o DRX indica que as 

amostras apresentam características amorfas.  

A Figura 61 apresenta o difratograma de raios X da perlita expandida pura 

com o objetivo de obter informações sobre a estrutura cristalina da argila. O 

difratograma mostra uma banda larga entre 15° e 35°, provavelmente atribuída à 

fase amorfa do material (Chakir, 2002), já que a perlita é um sólido amorfo. 

A figura 62 mostra o difratograma da perlita expandida com petróleo. 

Observa-se que não é notada nenhuma diferença em relação à perlita pura. Logo, o 

processo de adsorção do petróleo não interfere na cristalinidade do material. 

As figuras63a64apresentamos difratogramas da perlita expandida 

hidrofobizada e a perlita expandida hidrofobizada e adsorvida com petróleo. É 

observado o aumento da intendidade do pico que caracteriza o sólido amorfo e a 

ausência de picos característicos da cristalinidade do material. No processo de 

hidrofobização e adsorção formam-se, certamente, estruturas complexas, impedindo 

a formação de fases cristalinas. 

 

 

 

Figura 61Difratograma de raios-X da perlita expandida 
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Figura 62 Difratograma de raios-X da perlita expandida com petróleo. 

 

 

 

Figura 63 Difratograma de raios-X da perlita expandida hidrofobizada 
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Figura 64 Difratograma de raios-X da perlita expandida hidrofobizada e adsorvida com 

petróleo 

 

 

5.2.9 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

 As Figuras 65 a 67 apresentam as micrografias da perlita expandida na 

granulometria de 32 a 60 mesh hidrofobizada com óleo de linhaça, perlita expandida 

adsorvida com petróleo e perlita expandida hidrofobizada e adsorvida com petróleo. 

Estas apresentam regiões porosas e superfícies cobertas por petróleo ou óleo de 

linhaça indicando que o processo de adsorção não atingiu completamente os grãos 

da perlita, conforme observado no MEV.   
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Figura 65 MEV da perlita expandida hidrofobizada com óleo de linhaça na granulometria de 32 a 60 

mesh. 

 

 

 

Figura 66MEV da perlita expandida adsorvida com petróleo na granulometria de 32 a 60 mesh. 
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Figura 67MEV da perlita expandida hidrofobizada com óleo de linhaça e  adsorvida com petróleo na 

granulometria de 32 a 60 mesh. 

 

 

5.2.10 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

 

 Os espectros apresentados nas Figuras 68 a 70mostram as bandas de 

absorção correspondentes a perlita expandida pura,ao óleo de linhaçae a perlita 

expandida adsorvida com petróleo.  

Observam-se no espectro da perlita pura bandas em 461,5e 1064,0 cm-1 

referente ao estiramento assimétrico de Si-O-Si. A pequena banda em 3616,6 cm-1 

está relacionada ao estiramento O-H do SiOH. Em 789,3 cm-1, encontra-se o 

estiramento do metal alumínio com oxigênio (Al-O-Si). Esses dados estão em 

consonância com os obtidos para as argilas. 
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Figura 68Espectro de absorção na região do infravermelho da perlita expandida pura 

 

 

A Figura 69 mostra o espectro de absorção na região do infravermelho do 

óleo de linhaça. Apresenta três bandas próximas de 3005 a 2854 cm-1 atribuída a 

deformação axial de átomos de hidrogênio ligado ao carbono. A banda de menor 

intensidade, em 3005 cm-1 é referente á deformação axial de alquenos, já que os 

ácidos graxos têm dupla ligação. O pico em 2925 cm-1 pode ser atribuída a 

deformação axial do CH3  O pico intenso em 1745 cm-1 é referente á vibrações de 

deformação axial C=O, já que essa banda é característica dos trigricerideos. Já a 

banda entre 1210 e 1440 cm-1 pode ser relativo às vibrações de deformação angular 

OH. 
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Número de onda (cm
-1

) 

Figura 69Espectro de absorção na região do infravermelho do óleo de linhaça. 

 

 

 A Figura 70 mostra o espectro de absorção na região do infravermelho da 

perlita adsorvida com petróleo. Além das vibrações características da perlita 

expandida já citadas anteriormente, o espectro apresenta uma banda em 2924 cm-1 

atribuída à deformação axial do grupo CH3 e em 2854 cm-1 característico do 

estiramento da ligação C-H. Logo, pode-se concluir que a perlita adsorveu o 

petróleo. 

 

 

%T 
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Figura 69Espectro de absorção na região do infravermelho da perlita expandida adsorvida com 
petróleo  
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6  CONCLUSÕES 

 

 

A Fluorescência de raios X permitiu avaliar semi-quantitativamente a 

composição química da perlita expandida, mostrando um maior percentual de sílica 

e alumínio, em concordância com os dados obtidos pela literatura. 

O processo de hidrofobizaçãodaperlita com óleo de linhaça utilizado neste 

trabalho deve ser realizado cuidadosamente, uma vez que a perlita expandida é 

bastante quebradiça, sendo necessária a homogeneização com um bastão de vidro, 

não sendo possível a utilização de agitador mecânico nesse processo. 

A perlita é um argilomineral hidrofílico, tem um caráter polar, mas com a 

hidrofobização torna-se hidrofóbico, pois as substâncias que constituem o óleo de 

linhaça têm um caráter muito apolar semelhante ao do petróleo.  

  A difratometria de raios X obtido pelo método do pó mostrou que todas 

as amostras avaliadas apresentam estrutura não cristalina. 

 As curvas TG – DTA obtidas em ar sintético permitiram obter informações 

sobre a estabilidade térmica e decomposição térmica da perlita expandida, como 

também da perlita expandida hidrofobizada e da perlita expandida hidrofobizada e 

adsorvida com petróleo. 

Analisando as curvas TG da perlita expandida hidrofobizada e do óleo de 

linhaça, verificou-se que a estabilidade térmica da amostra de perlita expandida 

diminuiu com a hidrofobização, pois a temperatura inicial de decomposição da 

perlitahidrofobizada foi inferior a temperatura inicial de decomposição do óleo de 

linhaça. 

O perfil da curvas TG/DTG e DTA de todas as amostras mostraram 

características similares, mesmo com a variação na granulometria da perlita utilizada 

nesse trabalho. 

 As curvas TG/DTGdas amostras de perlita nas diferentes granulometrias 

mostraram um potencial elevado de incorporação do óleo de linhaça, sendo 

observado valores da ordem de 62,0% do hidrofobizante na fração > 20 mesh e 

59,9,6% na fração de 32 a 60 mesh, obtidos pela Termogravimetriaenquanto a  

Gravimetria apresentou percentuais de 61,0 e 68,6% de óleo de linhaça para essas 

mesmas frações. 
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Os resultados indicam que a perlita expandida pura não apresentou uma boa 

capacidade de adsorção de petróleo, provavelmente devido à metodologia 

empregada no processo de adsorção não ter sido a mais adequada. 

 A capacidade de adsorção com petróleo da perlitahidrofobizada, praticamente 

não foi alterada, quando comparada com a perlita pura. Isso se deve provavelmente 

a saturação da perlita pelo óleo de linhaça, como também ao procedimento utilizado 

no teste de adsorção. 
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7  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Otimizar o processo utilizado na hidrofobização daperlita com o óleo de 

linhaça ou outro agente hidrofobizante; 

 Avaliar diferentes proporções do óleo de linhaça/perlita no processo de 

hidrofobização; 

 Testar metodologias diferentes no processo de adsorção com petróleo com o 

intuito de aumentar a homogeneidade da amostra; 

 Realizar um estudo cinético do processo de dessorção a partir do uso das 

técnicas termoanalíticas. 
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