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 A crescente exploração do petróleo em ambientes marinhos e a recente descoberta de novas áreas de
exploração de petróleo na camada pré-sal, traz como preocupações potenciais desastres ambientais que
possam  ocorrer  com  o  derramamento  de  óleo  em  ambientes  marítimos.  Com  base  nisso,  o
desenvolvimento  de  novos  materiais  que  atuem  na  remediação  do  óleo  derramado  estão  sendo
estudados para minimizar os impactos ambientais causados por estes. Entre eles, o uso de sorventes tem
aparecido como uma técnica de grande potencial para o tratamento de efluentes na separação e coleta
do óleo do meio aquoso.  Neste estudo foram desenvolvidas espumas de poliuretano (PU)  flexíveis  com
diferentes densidades, produzidas pelo método de expansão livre. Foram desenvolvidas duas formulações
para  densidades  teóricas  de  8  (PU8)  e  20  kg.m-3  (PU20)  e,  posteriormente,  foram  revestidas  com
nanotubos  de  carbono  de  parede  múltipla  funcionalizados  com  o  grupo  -COOH  com  o  objetivo  de
aumentar  a  seletividade  (oleofilicidade),  resistência  térmica  e  mecânica.  As  propriedades  do  sorventes
foram  avaliadas  pela  morfologia  por  microscopia  eletrônica  de  varredura  (MEV),  a  resistência  à
compressão e deformação permanente à compressão, resistência térmica por termogravimetria (TGA) e a
capacidade  de  sorção  estática  (ASTM  F726-12)  com  querosene  e  óleo  SAE  20W50.  As  densidades
experimentais  das  espumas  PU8  e  PU20  foram,  respectivamente,  10  e  20  kg.m-3.  Entre  as  duas
formulações estudadas, a espuma que teve maior capacidade de sorção foi a PU8 por apresentar maior
porosidade  e  possuir  tamanho  de  células  superior  ao  tamanho  de  células  da  PU20.  Com  relação  a
resistência à compressão, os resultados obtidos para o PU20 foram superiores aos obtidos para PU8. As
espumas  apresentaram  capacidade  de  sorção  de  42,1  e  28,3  g/g  no  querosene  para  PU8  e  PU20
respectivamente  e  no  óleo  SAE  20W50  a  capacidade  de  sorção  foi  de  4,7  e  1,8  g/g  para  PU8  e  PU20
respectivamente. As espumas revestidas apresentaram aumento na capacidade de sorção, atingindo 35
g/g  e  17 g/g  em querosene para  PU8 e  PU20 respectivamente e  no óleo  SAE 20W 50 a  capacidade de
sorção foi de 66 e 29,8 g/g para PU8 e PU20 revestimento. Para todas as amostras, a sorção do óleo SAE
20W50  foi  superior  por  se  tratar  de  um  óleo  mais  viscoso,  resultando  em  um  processo  mais  lento  de
dessorção  do  óleo.  Sendo  assim,  neste  estudo  obteve-se  sorventes  oleofílicos  e  com  propriedades
térmicas e mecânicas superiores aos de espuma flexível de PU.
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