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1. RESUMO  

Diante de desastres ecológicos causados por derramamento de petróleo em meio 

aquático, causando danos ao ecossistema, o trabalho a seguir, pesquisa um método 

menos agressivo ao ecossistema, utilizando fibras vegetais e biodegradáveis de 

baixo custo, que tenham capacidade de reter estes hidrocarbonetos, quando 

despejados em ambiente aquático. O material escolhido como fibra vegetal foi a 

planta Typha domingensis, também conhecida como taboa. Os testes de absorção 

foram feitos com óleos: de coco e de rícino, com o objetivo de determinar se a fibra 

da taboa tem potencial de sorção destes hidrocarbonetos em meio aquático. 

Palavras-chave: Petróleo – Hidrocarbonetos – Derram amento de petróleo – 

Método Sustentável 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Os danos ambientais causados por uma grande liberação de óleo são 

devastadores, devido a diminuição da reserva de oxigênio em ambiente aquático 

formando uma camada oleosa na superfície da água, impedindo a entrada de 

oxigênio e raios solares e consequentemente, causando a morte dos seres vivos 

que dependem desse meio para sobreviver (CANTAGALLO; MILANELLI. & DIAS-

BRITO, 2016). 

 Quando ocorre um derramamento de petróleo, são utilizados, na maioria das 

vezes, métodos prejudiciais ao meio, com intuito de se fazer uma limpeza mais 

rápida, acarretando uma disfunção daquele ecossistema (CANTAGALLO; 

MILANELLI. & DIAS-BRITO, 2016). 

 A taboa (Typha sp.), como é conhecida popularmente, é uma planta cuja 

espécie pertence a uma área de água doce. É de origem sul africana e pertencente 

à família Typhaceae, é perene, herbácea, rizomatosa, aquática, de caule cilíndrico e 

que pode chegar em até 3 m de altura (ALMEIDA et al., 2007). Comumente 

encontrada em margens de lagos, rios, várzeas, reservatórios, e, por isso, é utilizada 

em métodos de saneamento, devido a sua capacidade de absorção e de limpeza 

nos ambientes aquáticos (OLIVEIRA, 2010).  

 O óleo de rícino, derivado da Ricinus communis L (COSTA, L. T., 2016), e o 

óleo de coco, originado da polpa do coco (Cocos nucifera),  foram escolhidos para 

esta pesquisa devido a sua resistência de solubilidade em meio aquoso (Santos, 

M.R. J. et al.  2016). 



 3. OBJETIVOS  

O objetivo da pesquisa é criar e desenvolver um método ecológico e 

biodegradável, que não cause nenhum dano ao ecossistema e que seja de baixo 

custo. Um modelo eficiente na absorção de substâncias oleosas, independente do 

seu grau de viscosidade, para prevenir desastres ao ambiente, como: poluição das 

águas e do solo, morte de plantas e animais, e muito mais. 

 

4. METODOLOGIA 

Todas as amostras da fibra da taboa foram obtidas em São João do 

Manhuacu - MG. A flor da taboa (amostra TbL1), foi separada do caule (figura 1A), à 

mão e pesada; adicionou-se à um Becker, 500ml de água, que em seguida foi 

pesada; foi incluído 20ml de óleo de coco em um Becker de 100ml. Esse 

hidrocarboneto tem a característica solidificar-se em temperaturas abaixo de 25ºC. 

Nos dias dos testes, a temperatura média era de 24ºC, ele não estava em 

consistência sólida, mas apresentava um estado pastoso e coloração branca. Dentro 

do mesmo recipiente, misturou-se ao óleo, 1ml de corante de óleo vermelho 

Saramanil, para que quando o hidrocarboneto tivesse contato com a água, fosse 

fácil a sua visualização. 

Colocou-se 10ml dessa mistura, dentro do Becker de 1000ml que já estava 

com água (figura 1B). Pesamos novamente para saber em quantas gramas o óleo 

influenciou no peso da água (pesada anteriormente). O valor foi de 0,466kg ou 466g, 

um acréscimo de 10g ao peso original, que era de 456g. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para realizar o primeiro teste estático, foi apanhado um pouco da amostra 

TbL1. A mesma foi denominada como sendo TbL1a e seu peso é de 0,002kg ou 2g. 

Após sua pesagem, a amostra foi adicionada, com uma pinça, ao Becker com água 

e óleo para fazer-se a análise de sorção (figura 1C).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Notou-se que a fibra da taboa, quando desmembrada, executou uma 

excelente função na absorção do polímero (figura 1D), ao ser movimentado dentro 

do recipiente. As fibras aderiram com êxito ao óleo. O próximo passo será realizar o 

teste com as fibras unidas, a fim de avaliar seu êxito. 



 
Figura 1 - A. – Amostra de taboa desfiada TbL1; Figura B. – Óleo de coco com 
corante derramado sob a água; Figura C. – Amostra TbL1a em contato com o óleo 
de coco; Figura D. – Residuos restantes após a absorção do óleo pelas fibras. 
Fonte: Acervo pessoal.  
 

7. FONTES CONSULTADAS 

 ALMEIDA, R. A.; OLIVEIRA, L. F. C. & KLIEMANN, H. J. Deformação em 

inflorescência de taboa (Typha angustifolia L.) submetida a esgoto sanitário. 

Pesquisa Agropecuária Tropical , v. 37, n. 2, p.126, jun. 2007. 

 CANTAGALLO, C.; MILANELLI C. C. J. & DIAS-BRITO D. Limpeza de 

ambientes costeiros brasileiros contaminados por petróleo: uma revisão. 

Departamento de Geologia Aplicada, Universidade Estadual Paulista, Campus de 

Rio Claro. PANAMJAS – Pan-American Journal of Aquatic Sciences , v.1, p. 9, 

2007.  

 COSTA, L. T. Características físicas e físico-químicas do óleo d e duas 

cultivares de mamona.  PhD diss. Federal University of Campina Grande, 

Department of Agricultural Engineering, 2006. Disponível em: 

http://www.deag.ufcg.edu.br/copeag/dissertacoes2006/DISSERTACAO%20COMPL

ETA%20-%20Ticiana%20Leite%20Costa.pdf. Acessado em: 07/04/2016 às 

16h11min. 

 OLIVEIRA, F. A. Avaliação de desempenho de fibras lignocelulósicas na 

sorção de óleos diesel e biodiesel.  2010. Tese (doutorado) - Universidade 

Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas, 2010. Disponível em: 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/101688/oliveira_af_dr_botfca.pdf?

sequence=1&isAllowed=y. Acessado em 25/08/2016 às 14h36min. 

 Santos, M.R. J.; Martins, S. J.; Freire, S. M.; Neto, S. N.; Silva, N. T. & Santos. 

O.C.J. Caracterização físico-química do óleo de coco obtid o artesanalmente . 

Universidade Federal de Campina Grande, CES /UFCG, 2013.     Disponível em: 

http://annq.org/eventos/upload/1362501330.pdf. Acessado em: 15/07/2016 às 

16h24min. 

BA C D


