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1. RESUMO 

É sabido que desastres ambientais ocasionados pelo derramamento de petróleo em 

alto mar, podem ocorrer em todo seu processo de exploração, transporte e/ou 

armazenamento. Para a contenção desses acidentes encontram-se diversas 

maneiras de limpar o óleo derramado, onde tais métodos fazem uso de componentes 

prejudiciais ao meio ambiente marinho. Para a retirada do petróleo em alto mar, são 

utilizadas técnicas com agentes biodegradantes, agentes dispersantes e também a 

aplicação de materiais que absorvem o petróleo, que em sua maioria fazem uso de 

materiais químicos, sintéticos e de elevado custo. Diante da preocupação ambiental e 

dos impactos ocasionados pelos derramamentos de petróleo, este trabalho 

apresentará o estudo do nível de sorção do óleo diesel cru pela bucha vegetal (Luffa 

aegyptiaca), a fim de propor uma solução para tais derramamentos.  
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2. INTRODUÇÃO 

Mundialmente explorado, o petróleo é utilizado em diversos produtos, que se 

tornaram essenciais a humanidade, desde a geração de energia e combustível, à 

pequenos utensílios de uso diário. As atividades de exploração, produção, transporte 

e armazenamento envolvem grandes riscos. Os derramamentos, vazamentos ou 

despejos ilegais de petróleo no mar, trazem um impacto negativo ao meio ambiente e 

às atividades dependentes do turismo (FERREIRA, 2009). 

Não somente no aspecto econômico, a exploração petrolífera também tem 

alto impacto ambiental, o que trouxe ao mercado diversos métodos de retirada e 

limpeza do petróleo derramado no mar, em acidentes decorridos da sua exploração. 

O método mais comum de controle do óleo derramado, é o uso barreiras de 

contenção, para a limpeza e retirada; são utilizados métodos que possuem 

substâncias químicas, queimadas in loco, jateamento de areia e outros. 

(CANTAGALLO, 2007). 

Por isso, para testes laboratoriais escolhemos um combustível derivado do 

petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, que o óleo diesel, que por ser 

um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio, e em baixas 

concentrações, por enxofre, nitrogênio e oxigênio (OD,2016); tem alta capacidade de 

dispersão em meio aquoso (SZEWCZYK, 2006). 



A Luffa aegyptiaca, vulgarmente conhecida como bucha vegetal, é uma planta 

subtropical, abundante na China, Japão e em outros países da Ásia, bem como em 

países da América Central e do Sul. Sua fruta tem um sistema vascular que, quando 

seca, forma uma manta tridimensional natural (D´ALMEIDA, 2005). A bucha vegetal é 

de crescimento fácil em nosso país, leve, cilíndrica e apresenta naturalmente uma 

arquitetura entrelaçada e altamente porosa (POÇAS, 2014), o que a torna uma 

possível solução para sorção de óleos. 

Com base no pensamento de preservar o ambiente marinho, e toda sua fauna 

e flora, será desenvolvida uma esponja renovável e reutilizável, para o controle nas 

áreas de derramamento, focado na absorção do petróleo nas regiões marítimas 

atingidas, tratando sobre os resíduos vegetais usados como absorventes alternativos 

de baixo custo para a sorção desses óleos.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade máxima de sorção e 

armazenamento da bucha vegetal (Luffa aegyptiaca), componente da esponja 

renovável reutilizável, em relação ao diesel cru. 

 

4. METODOLOGIA 

Todas as amostras de Luffa aegyptiaca foram obtidas de frutas frescas com 

epicarpo marrom. O comprimento das amostras foi de 10 cm cada com medidas 

laterais variáveis; que foram submetidas a testes de imersão em Becker contendo 

1000 ml de água com 10 ml de óleo diesel; para melhor observação, foi necessário 

acrescentar 10 gotas de corante vermelho P10 Saramanil. Foi adotado o método de 

pesagem do óleo e água, para verificar a diferença nos resultados apresentados.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram selecionadas amostras de Luffa aegyptiaca, ambas passaram pelo 

processo de pesagem, retirada da epicarpo e pesagem. Para observação de possíveis 

diferentes comportamentos em relação a sorção de óleo diesel cru, as amostras A1 e 

A2 foram divididas em três amostras de 10 cm cada. Todas as amostras foram 

pesadas e submetidas aos testes laboratoriais de sorção do óleo diesel cru em um 

Becker contendo 1000ml de água com 10ml de óleo diesel cru. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Após testes laboratoriais e analise dos resultados (figura 1), verificamos que 

utilizar apenas a Luffa aegyptiaca para sorção de óleo diesel cru, não é o suficiente, 

pois, apesar de absorver o óleo, a bucha o libere poucos segundos depois. Será 

necessário acrescentar outras fibras hidrofóbicas, para melhor sorção e remediação. 

Por tanto, sugerimos novos testes. 

  

Figura 1. A - Amostra A2a antes de ser imersa em sistema de diesel e água;    B 

- amostra A2a após ser imersa no sistema citado. (Fonte: Acervo pessoal). 
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