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1. RESUMO 

Óleos derivados do petróleo bruto são de suma importância para a economia, sendo 

o petróleo fortemente explorado desde meados do século XIX. Esta fonte de energia 

desenvolveu vários setores industriais, e proporcionando grandes negócios no 

mercado financeiro, sendo ela uma das mais importantes para a economia mundial 

atual. Porém, os danos que são muitas vezes gerados pelo óleo e seus derivados, 

são deixados à deriva por falta de recursos de reversão por falhas humanas que 

causam impacto ambiental. Por isso, o presente trabalho visa analisar o nível de 

sorção da fibra de taboa (Typha domingensis) e do Sisal (Agave Sisalana), em teste 

com a gasolina e petróleo bruto, a fim de propor uma nova solução, mais viável, 

sustentável e menos impactante para o ambiente, perante os acidentes causados a 

natureza.  

Palavras-chave: Petróleo; Derramamento; Sustentabilidade; Polímeros; Fibras 

Naturais. 

 

2. INTRODUÇÃO  

                Há mais de um século, a sociedade vem explorando fontes de energia, 

sendo uma delas o petróleo, que embora seja a matéria de muitas possibilidades, é 

também uma das fontes mais poluidoras; pois desde sua extração, e principalmente 

no seu manuseio e transporte, são registrados inúmeros acidentes que trouxeram 

danos irreparáveis ao meio ambiente (SZEWCZYK, 2006).  

    O acidente ocorrido no ano de 2000, em uma das maiores refinarias do 

país (Refinaria Duque de Caxias - REDUC), mostrou a falta de preparação para 

incidentes de poluição por óleo, falta esta, tanto da parte das empresas 

responsáveis, quanto das autoridades governamentais (CARDOSO, 2007). Para 

tanto, estudamos a possibilidade do uso de fibras naturais, no futuro, como forma de 

contenção para acidentes com óleos e petróleo. 

            Uma dessas fibras seria de Taboa (Typha domingenesis), que é uma planta 

hidrófita facilmente encontrada pelo mundo; sua fibra já é utilizada como matéria 

prima para diversos fins, pela sua durabilidade e resistência, inclusive grande 

capacidade de absorção (Plantas, 2016). Outra possibilidade seria o sisal 

(Agavesisalana Perrine) que é a principal fibra dura mundialmente produzida. Detém 

aproximadamente 70% da produção comercial em relação a todas as fibras desse 

tipo. (MARTIN, MATTOSO & SILVA, 2009). 



Desta forma, o resultado final desse trabalho deseja trazer um material, que 

reverta determinados danos gerados por acidentes e derramamento de óleos no 

mar.  

 

3. OBJETIVOS  

Aferir a capacidade sorção da gasolina e do petróleo pelas fibras da Taboa 

(Typha domingensis) e do Sisal (Agave Sisalana). 

 

4. METODOLOGIA 

As plantas de Taboa e Sisal foram pesadas naturalmente e secas em estufa. 

Pesamos as fibras secas, as fibras com água e com óleo. A flor da taboa foi 

separada do caule à mão e pesada; adicionou-se suas fibras à um Becker para 

armazenar. Em seguida, adiciona-se 20ml de gasolina em um vidro de relógio e 2g 

de fibra são jogadas em cima do recipiente. Os testes foram feitos deixando em 

contato por 1, 3 e 5 minutos, retirando cada vez que atingia os respectivos valores 

para fazer a pesagem. O mesmo procedimento foi feito com água, porém usando 

30ml da mesma. Cortamos o sisal em tiras com aproximadamente 13cm e seguimos 

o mesmo protocolo para saber o quanto ele absorve de água e óleo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os testes consistiram em deixar a fibra por 1, 3 e 5 minutos respectivamente 

sobre a água e retirar para aferir o quanto foi absorvido, através do peso.  TAL2A, 

TAL2B e TAL2C foram testes da fibra taboa em contato somente com água. Nestes 

testes notamos que a fibra absorve uma quantia considerável de água, cerca de 

600mg a cada 5 minutos. SIS1A, SIS1B, SIS1C foram testes da fibra sisal em 

contato somente com gasolina. Constamos que houve absorção, porém a fibra 

absorve mais água do que combustível.  

Amostra Tempo Peso água 

(g) 

Peso fibra (g) Peso fibra + 

água (total) 

TAL2A Início 31,178 2,0028 33,1808 

1 MIN 2,475   

3 MIN 3,4639   

5 MIN 2,6312   



TAL2B Início 30,002 2,0086 32,0106 

1 MIN 3,157   

3 MIN 3,253   

5 MIN 1,8144   

TAL2C Início 31,697 2,006 33,703 

1 MIN 2,392   

3 MIN 3,2572   

5 MIN 2,033   

 

Amostra Tempo Peso 

gasolina (g) 

Peso fibra (g) Peso fibra + 

água (total) 

SIS1A Início 15,34 2,223 17,563 

1 MIN 2,643   

3 MIN 2,722   

5 MIN 2,741   

SIS1B Início 14,5207 2,3625 16,8832 

1 MIN 4,6432   

3 MIN 5,1603   

5 MIN 5,6513   

SIS1C 

 

Início 14,4517 2,0214 16,4731 

1 MIN 5,5434   

3 MIN 5,6902   

5 MIN 5,8371   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos testes realizados, utilizando a taboa em contato com água e óleo em um 

becker, a fibra era considerada hidrofóbica, mas após novos testes, vimos que isso 

não é verdade, pois ela absorve uma determinada quantidade de água. Porém, é 

uma excelente fibra para sorção de óleo. Os testes feitos com sisal (Agave sisalana 

Perrine) apresentaram uma absorção maior de água em relação à gasolina, o que 

não era esperado, embora  essa fibra também absorva boa quantidade de gasolina. 
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