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1. RESUMO 

A importância da indústria petrolífera, dentro de toda sua cadeia produtiva, não se 

resume apenas ao ponto de vista de produção de derivados, mas também em 

assegurar a qualidade do meio ambiente, uma vez que suas atividades podem gerar 

impactos, desde sua extração até o refino de seus produtos. Vários sistemas 

comerciais vêm sendo desenvolvidos para o controle desses derramamentos, 

incluindo o uso de métodos absorventes. Portanto temos como objetivo deste trabalho 

investigar a capacidade da paina e do sisal como material de sorção de óleo diesel e 

petróleo cru. 
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2. INTRODUÇÃO 

   Desde 1980, acidentes ambientais por vazamentos de dutos e de navios 

petroleiros vem sendo registrado pela CETESB, embora esses acidentes não sejam 

tão constantes, as consequências são igualmente sérias para o meio ambiente 

(PDPETRO, 2007).  Acidentes relacionados ao derramamento de óleo em águas, se 

tornou uma preocupação global, pois a formação de um filme de óleo insolúvel na sua 

superfície, impede as algas de realizarem fotossíntese, diminuindo drasticamente o 

nível de oxigênio presente na água daquela região, resultando a efeitos negativos na 

fauna e na flora, inutilizando centenas de metros cúbicos de água (ANNUNCIADO, 

2005).  

Para tanto, em caso de acidente, faz-se necessária uma ação rápida para 

controle da dispersão do óleo. Atualmente são usadas barreiras de contenção, e 

recuperação do óleo através de materiais sorventes, que não provêm de fonte 

renovável e não são biodegradáveis (WEI et al., 2003).   

A fim de determinar um material sorvente de óleo, escolhemos as fibras de 

paina (Chorisia speciosa), originada de uma árvore tropical de grande porte, suas 

flores são hermafroditas e o fruto é uma cápsula oblonga deiscente, suas sementes 

são envoltas por fibras, que auxiliam a dispersão pelo vento. Cada árvore produz em 

média 300 a 700 frutos, cada um com cerca de 120 a 200 sementes (CARVALHO, 

1994).   

E as fibras de sisal (Agave sisalana), nativo da Península de Yucatan, no 

México e espalhou-se pelas regiões tropicais do planeta. As fibras são originarias de 

suas folhas rígidas, lisas, de cor verde brilhante, em forma de espada, de 10 a 15 cm 



de largura por 1 a 2 metros de comprimento. Cada planta desenvolve de 10 a 40 

folhas por ano (em média 25) (PINTO, 1969). 

O estudo das fibras é essencial para melhor desenvolvimento deste método, 

portanto neste trabalho foi investigado o potencial da paina e sisal como material 

sorvente dos derivados do petróleo.  

 

3. OBJETIVOS 

Determinar o potencial das fibras de paina e de sisal, como material sorvente 

de óleo diesel e petróleo cru.  

 

4. METODOLOGIA 

Para melhor acesso a fibra de paina, seus frutos foram coletados ainda 

fechados, retiramos o pericarpo manualmente com o auxílio de uma faca, restando a 

fibra, que foi colocada para secar in natura.  

Testes foram realizados em placa de petry contendo 20 ml de óleo diesel e 30 

ml de água. Com exceção do teste de saturação, em que foi utilizado um Becker com 

150 ml de óleo diesel, com duração de 1 minuto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os testes foram realizados em um sistema estático, onde pesamos a fibra seca 

in natura pré-teste, peso após sua imersão em água, em óleo, e em água com óleo. 

Os testes foram realizados com duração de 1 minuto, 3 minutos e 5 minutos. É 

importante afirmar que o cronometro era zerado a cada teste. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos testes com água, a fibra mostrou absorver uma média de 0,0158 g de água 

por cada grama de fibra, já nos testes realizados em óleo, a média foi de 16,3299 g 

de óleo por cada grama de fibra. Nos testes com água e óleo a média foi de 18,863 g 

de óleo por cada grama de fibra. Devido ao caráter oleofílico, a sorção é maior quando 

se trata de óleo, porem em um dos testes a fibra absorveu 0,0274 g de água. 

 A fibra de paina apresentou caráter hidrofóbico, juntamente com um alto poder 

sorção de óleo diesel, tornando-a uma potencial fibra, a ser utilizada em processos de 

remediação a derramamentos de óleos em ambientes aquáticos. 



A fibra de sisal não foi testada, assim como a capacidade de retenção de ambas 

as fibras, ficando para a segunda fase do processo de pesquisa. 

 

Gráfico 1. Comprovação da capacidade de sorção da fibra de paina quando 

imersa em diferentes líquidos derivados de petróleo. 
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