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RESUMO 

O presente trabalho é continuação de dois anos de pesquisas que visa criar e 

desenvolver um produto sustentável, com o objetivo de prevenir e/ou combater o 

derrame de petróleo quando em contato com o meio aquático, impedindo grandes 

desastres ambientais, como poluição das águas e do solo, morte de plantas e animais, 

e muito mais. Para isso, o projeto utiliza fibra vegetal da taboa (Typha dominguensis) 

como fonte de absorção de hidrocarbonetos, se baseando na realização de testes de 

imersão da mesma em água doce, água salgada e petróleo, a fim de analisar sua 

característica em decomposição e flutuabilidade. 

1. INTRODUÇÃO 

Com sua composição majoritariamente formada por hidrocarbonetos, o 

petróleo é um fluído oleoso e inflamável, responsável pela produção de combustíveis 

utilizados por grande parte dos meios de transporte do mundo, sendo também 

matéria-prima para outros produtos. Fato é: a indústria petrolífera acelerou o 

desenvolvimento das cidades, possibilitando o processo de urbanização. Esse rápido 

crescimento também provocou disfunções físicas e ambientais, em virtude destas 

atividades externas (THOMAS, 2004). 

A preocupação com a saúde do meio ambiente é uma das principais questões 

da indústria e da comunidade. Os impactos ambientais causados por uma grande 

liberação de óleo são devastadores, sendo classificado como uma catástrofe 

ambiental, uma vez que o petróleo se alastra rapidamente na água contaminando todo 

meio (TARINGA, 2017). 

A taboa (Typha domingensis), é 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). 

2. OBJETIVO 

Avaliar a cada 15 dias, durante 150 dias, a decomposição e flutuabilidade da 

fibra de taboa, quando em contato com água doce, água salgada e petróleo. 



3. METODOLOGIA 

 Realizar testes de decomposição e flutuabilidade (em triplicata) das fibras de 

taboa quando colocadas em contato com água, óleo e água/óleo, a fim de analisar 

sua reação em longos períodos de teste. Para isso, foi tabelado alguns dados 

importantes para que todos os testes sigam o mesmo padrão.  

 Portanto, para os testes de decomposição: 

1º grupo de triplicata: utilizar 1g de fibra de taboa para cada 20g de água doce; 2º 

grupo de triplicata: utilizar 1g de fibra de taboa para cada 20g de água salgada; 3º 

grupo de triplicata: utilizar 1g de fibra de taboa para cada 20g de petróleo; 4º grupo 

de triplicata: utilizar 1g de fibra de taboa para cada 20g de água doce e 5g de 

petróleo; 5º grupo de triplicata: utilizar 1g de fibra de taboa para cada 20g de água 

salgada e 5g de petróleo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

 Método de desenvolvimento: pesar a fibra seca; pesar a água (doce ou 

salgada); pesar água + petróleo (quando for teste com ambos) já no próprio recipiente 

de teste (potes). Feito isso, adicionar a fibra dentro do recipiente e pesar o valor total. 

Cobrir a tampa do pote com tecido de tule, que permite com que o vidro não fique sem 

passagem de ar. Aguardar os primeiros 15 dias para analisar os primeiros resultados 

e fazer o mesmo a cada 15 dias, durante 150 dias. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o fechamento deste relatório, somente os testes dos grupos 1, 3 e 4 de 

decomposição haviam sido realizados. Nas análises, a primeira triplicada, do grupo 

1, foi denominada de DTbL1.a. O peso da fibra seca foi de 1,0044g; peso de ≅ 20 

gramas de água doce foi de 20,012g, totalizando (fibra + água) de 21,0164 gramas. A 

segunda triplicata (DTbL1.b) apresentava peso da fibra seca de 1,0051g; peso de ≅ 

20 gramas de água doce de 20,0341g, gerando total de 21,0392g. A terceira triplicata 

(DTbL1.c) continha 1,0100g de fibra seca; 20,4244g de água, totalizando 21,4344g.  

 O grupo 3 teve como a sua primeira triplicata a amostra DTbL3.a onde o peso 

da fibra seca era de 1,0097g; 20g de petróleo, 14,7510g, totalizando 15,7607g. A 



segunda triplicata (DTbL3.b), apresentava 1,0016g de fibra seca, 14,6971g de 20g de 

petróleo, totalizando 15,6987g. A terceira triplicata (DTbL3.c) continha 1,0014g de 

fibra seca, 16,8010g de petróleo, com total de 17,8024g. 

 O grupo 4 apresentou como primeira triplicata (DTbL2.a), 1,0077g de fibra seca, 

25,9667g de água + petróleo, totalizando 26,9744g. Segunda triplicata (DTbL2.b) 

continha 1,0046g de fibra seca, 25,6693g de água + petróleo, totalizando 26,6739g. 

Terceira triplicata (DTbL2.c) apresentava 1,0084g de fibra, 26,6902g de água + 

petróleo, totalizando 27,6986g. 

 Pôde-se observar que as fibras continuam acima da linha d’água, ou seja, não 

imergiram. As amostras que continham óleo, fizeram a absorção do mesmo, 

mantendo a água fora de suas fibras. Após a conclusão dos primeiros testes e análises 

de decomposição, iniciar-se-ão os testes de flutuabilidade. 
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