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1. RESUMO  

O trabalho a seguir, é uma continuação da pesquisa iniciada no ano de 2016, no 

qual se desenvolve a criação de um método de controle de vazamentos de petróleo, 

menos agressivo ao ambiente, em virtude dos dramáticos acidentes provocados em 

meio aquático, causando diversos danos ao ecossistema. Para este modelo, utiliza-

se fibras vegetais e biodegradáveis de baixo custo, que tenham capacidade de 

absorver hidrocarbonetos, quando depositados em ambiente aquático. As fibras 

vegetais escolhidas foram: a planta Typha domingensis, também conhecida como 

taboa e a fibra de sisal, Agave sisalana. Os hidrocarbonetos escolhidos foram o 

Diesel S-10 e o petróleo bruto. Realizou-se testes de absorção em um sistema 

estático com a fibra e o hidrocarboneto, a fibra e água e a fibra com o 

hidrocarboneto e água. 

Palavras-chave: Derramamento de petróleo; Vazamento; Remediação; Taboa; 

Sisal; Petróleo. 

2. INTRODUÇÃO 

O setor das indústrias petroleiras é o grande responsável pelas maiores 

agressões ao ambiente e essa preocupação está crescendo ao longo dos anos, 

visto que causa um tipo gravíssimo de poluição marinha devido aos vazamentos de 

navios e/ou plataformas, além da emissão de gases poluentes. Os impactos 

ambientais causados pela grande liberação de óleos são devastadores e é 

classificado como uma catástrofe ambiental (CRAIG et al, 2012).  

A taboa (Typha domingensis), é uma planta cuja espécie pertence a uma área de 

água doce, presente em margens de lagos, rios, várzeas, entre outros. Devido a sua 

capacidade de absorção e depuração de contaminantes em ambientes aquáticos, 

esta planta é utilizada em métodos de saneamento (OLIVEIRA, 2010). O sisal 

(Agave sisalana), tem esse nome devido a planta chamada zizal-xiu. É uma planta 

utilizada como matéria-prima na produção de fios (COSIBRA, 2016). 

O petróleo é um combustível de origem fóssil, essencialmente utilizado como 

matéria-prima de diversos produtos. No cenário comercial, existem dois tipos de 

petróleo: o leve (utilizado na produção de gasolina) e o pesado (utilizado na 

fabricação de óleos combustíveis e querosene) (PETROBRAS, 2017). O Diesel S-10 

é um produto derivado do petróleo, porém sua fórmula foi projetada com o objetivo 



do combustível final ter baixo teor de enxofre, ajudando a diminuir as emissões de 

gases, como os óxidos de nitrogênio, em 98% (PETROBRAS, 2017). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é avaliar a capacidade de absorção das fibras de taboa e 

do sisal, quando em contato com o Diesel S-10 e o petróleo bruto, a fim de coletar 

dados para desenvolver o produto final: um método menos agressivo de contenção 

de derramamento de petróleo. 

4. METODOLOGIA 

O processo de preparação das fibras da taboa constituiu-se em retirar as fibras 

do caule e separá-las em pequenas amostras, denominadas pela sigla TbL4 

(a,b,c...). As etapas dos testes: 1) Pesar a fibra seca; 2) Fazer teste de absorção da 

fibra com o óleo; 3) Fazer teste de absorção da fibra com a água e 4) Fazer teste de 

absorção da fibra com o óleo e a água. Os testes com a imersão da fibra foram 

realizados utilizando como base de resultados, os tempos de 1, 3 e 5 minutos (para 

analisar a reação da fibra). Utilizou-se 2g () de fibra desfiada para cada teste; 20ml, 

30ml e 40ml de óleo (a fim de verificar a saturação de absorção de 2g de fibra com 

esses valores de óleo) e 30ml de água. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O primeiro teste foi feito com a TbL4a. Separou-se 2g desta amostra para a 

pesagem. Feito isso, em um Becker de 100ml, foi medido 20ml de Diesel S-10 e 

depositado em uma placa de petry para pesar os 20ml de óleo. Em seguida, a fibra 

pesada foi adicionada à placa com o óleo, para o início do teste de absorção. Os 

testes foram feitos em 1, 3 e 5 minutos. Sempre que alcançava-se o tempo 

estimado, a fibra era retirada e pesada, assim como o recipiente. Os outros testes da 

taboa com 30ml e 40ml de óleo, seguiram o mesmo procedimento. Assim como os 

testes da fibra imersa em 30ml de água. 

Até a conclusão da inscrição, não foi possível realizar à tempo os testes com o 

petróleo bruto e o sisal, para adicionar à este relatório. Porém, até a data de 

realização do evento, será possível apresentar os resultados destes outros 

experimentos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



A amostra TbL4a pesava, antes do teste 2,0010 gramas. O peso de 20 ml de 

Diesel S-10 foi de 18,1802 g. Após 1 minuto, a fibra absorveu 17,3985 gramas a 

mais, em relação ao seu peso original, deixando a placa de petry com 16,8732 

gramas a menos que o seu valor inicial, ficando com 1,8020 gramas. Em 3 minutos, 

a fibra estacionou no mesmo valor de 19,3995 gramas. Pra finalizar, em 5 minutos, 

os valores continuaram os mesmos, em relação ao teste anterior. Foi possível 

observar que a fibra absorveu a maior parte do óleo, no primeiro minuto de teste, 

diminuindo a sua absorção, nos experimentos seguintes. Esses resultados são 

vistos na tabela 1. 

Tabela 1. Análise e controle de valores do teste de absorção da fibra TbL4a.A com  

20 ml de Diesel S -10. 
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