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Introdução

Objetivo

Derramamentos de petróleo são inevitáveis devido a grande
exploração de petróleo. Para conter danos ao meio ambiente, faz-
se necessário a remediação, uma alternativa é a utilização de
sorventes derivados de celulose, por ser derivado de fonte natural
e renovável. Cerca de 48 toneladas de resíduos são gerados para
cada 100 toneladas de celulose produzida nas indústrias de
papel².

Os criogéis foram produzidos a partir de uma suspensão de
3,0% (m/m) de resíduo de celulose (RC), obtida por fibrilação
mecânica por 30 minutos. A suspensão foi acondicionada em
moldes cilíndricos, então congelada e liofilizada. Após estar
totalmente seca foi feita a deposição a vapor (RC-D) com 2 mL de
trietoxivinilsilano (TEVS) por 48 horas em estufa a 70°C. A Fig. 1
apresenta o fluxograma do processo de obtenção dos criogéis.

Figura 1– Fluxograma do processo de obtenção dos criogéis

Resultados e discussão
A massa específica dos criogéis foi de 0,032 g.cm-3, enquanto

que a porosidade foi de 93,67%. Os criogéis RC e RC-D
apresentaram a mesma massa específica e porosidade, pois a
deposição a vapor do TVES é realizada na superfície das fibras
não alterando a massa e o volume do mesmo.

Os resultados do teste de ângulo de contato feito a partir da
variação do tempo para as amostras RC-D, foram de 128º a 108º.
Valores superiores a 90° são considerados como superfície
hidrofóbica. Com o passar dos 30 minutos de ensaio, o ângulo de
contato diminuiu cerca de 20°.

O criogel que apresentou a maior capacidade de sorção em
meio homogêneo foi o RC, com cerca de 35 gramas de petróleo
por grama de resíduo, já o RC-D teve uma capacidade de 33,1 ±
1,8 (g.g-1). Em meio heterogêneo o criogel que teve maior
capacidade de sorção foi o RC com 33,7 ± 1,3 (g.g-1), e o RC-D
teve uma capacidade de 31,4 ± 0,8 (g.g-1). Como não houve uma
diferença significativa na capacidade de sorção entre os criógeis
com e sem tratamento, não será necessário o tratamento
químico, pois o mesmo não foi eficiente nas amostras.

Figura 2 - (a) RC e (b) RC-D em contato com a água e o petróleo.
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Pelo método de liofilização, foram comparados criogéis com e
sem tratamento com TEVS por deposição a vapor. O ensaio de
ângulo de contato indica a hidrofobicidade da amostra devido ao
tratamento químico. Nos ensaios de sorção e perda de massa o
criogel sem tratamento obteve resultados melhores. Concluindo
assim que para a utilização desse resíduo de celulose em
especifico não é necessário realizar o tratamento para um bom
rendimento dos criogéis.

Observa-se que os dois líquidos são sorvidos pelo criogel sem
tratamento na figura 2-a, opostamente da Figura 2-b, onde o
petróleo é sorvido rapidamente enquanto que a água foi sorvida
apenas em algumas regiões específicas do criogel, evidenciando
que o tratamento químico não foi igual em toda a superfície.

A Fig. 3 apresenta os resultados dos ensaios de perda de massa
de petróleo em função do tempo em meio homogêneo (petróleo)
e heterogêneo (petróleo/água) para os criogéis com e sem
tratamento químico.

Figura 3 – Perda de massa dos criogéis.

Com cerca de 11%, o criogel que teve a maior perda de massa
foi o criogel RC em meio heterogêneo. Já o criogel RC-D em meio
heterogêneo, atingiu a menor perda (2,240 g) devido ao
tratamento químico realizado, salientando que com o tratamento
há uma maior retenção do petróleo ao material sólido.
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O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de criogéis de
resíduos de celulose, gerados por uma empresa do ramo, para a
sorção de petróleo.
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Na Fig. 2, pode-se visualizar a diferença entre o criogel sem e
com tratamento químico em contato com a água e o petróleo.


