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1. RESUMO  

O processo de exploração de petróleo e todas as etapas de extração, transporte e 

armazenamento em plataformas offshore, podem desencadear impactos ambientais 

negativos associados aos derrames em ambientes aquáticos, demandando altos 

valores monetários para recuperação do ambiente e todo seu entorno (BLASIUS, 

2014). Os resultados apresentados por estudos avaliando a sorção de fibras naturais 

aplicadas a sorção de petróleo nestas condições, fomentaram o âmbito de novas 

pesquisas afim de ampliar o conhecimento da remediação ambiental usufruindo a 

capacidade de sorção de polímeros relacionando a fibras naturais. As características 

apresentadas pelas fibras da taboa (Typha domingenesis) e da paina (Ceiba 

speciosa), promoveram a sua aplicabilidade em testes de sorção de combustíveis. 

Para validar estes aspectos, essa pesquisa analisou o comportamento das fibras da 

paina e da taboa em simulações de desastres ambientais envolvendo o petróleo, 

utilizando água salgada do mar, em teste de sorção após uma hora de derramamento, 

através de métodos e protocolos previamente estipulados.  
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2. INTRODUÇÃO 

O uso de materiais e produtos de origem natural, tem influenciado na projeção 

de novas pesquisas que amplifiquem as técnicas capazes de impedir que o meio 

ambiente aquático seja contaminado por petróleo e seus derivados (RODRIGUES, 

2008). 

Sorventes naturais são constantemente pesquisados com intuído de remediar 

situações de alto risco de desastres de atividades que envolvam petróleo e seus 

derivados (ANNUNCIADO, 2005). 

Constantemente, instituições de pesquisa buscam pela criação novos produtos 

de remediação utilizando fibras naturais, por se tratar de disponibilidade abundante 

na natureza, biodegradáveis e de melhor custo benefício (SILVA, 2016). 

Diante do exposto, foi utilizado neste estudo as fibras da paina (Ceiba speciosa) 

e da taboa (Typha domingensis) que são facilmente encontradas no território brasileiro 



e possuem características hidrofóbicas (REITZ, 1984), sendo ideal para a realização 

dos testes de sorção. 

3. OBJETIVOS 

 Analisar o comportamento de absorção das fibras da paina e da taboa de forma 

individual e em consorcio, através de ensaios de derramamento de petróleo em águas 

salgadas e seu processo de decomposição e sua área de abrangência. 

4. METODOLOGIA 

 Para verificar o comportamento de absorção das fibras da paina e da taboa de 

forma individual e em consorcio, foram estipulados testes laboratoriais que simularam 

derramamentos de petróleo em água do mar, seguindo protocolo previamente 

estipulado. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 O protocolo de padronização consistiu em dois gramas de cada fibra, imersos 

em uma solução de 20ml água salgada misturada com 5ml de petróleo, essa solução 

foi preparada com uma hora de antecedência afim de simular um tempo de espera em 

casos de atrasos para iniciar ações de remediações das áreas afetadas. 

 Cada amostra permaneceu em contato com a solução por 1, 3 e 5 minutos, 

onde foi realizada a pesagem apenas da amostra em cada tempo, fornecendo dados 

qualitativos para a avaliação de sorção. 

 Ao todo, foram realizados, três testes com cada fibra individualmente e em 

consórcio. Todas as amostras foram colocadas em potes de vidro, hermeticamente 

fechados, para análise da decomposição. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Estes testes demonstraram grande eficácia quanto a absorção do petróleo 

derramado sem interferência do fato de ter aguardado uma hora do derramamento 

(gráfico 01). Também foi possível verificar que as fibras quando usadas isoladamente 

ou em consórcio absorveram uma quantia irrisória da água do mar e foram capazes 

de repelir a pouca quantidade de água que absorvida.  



 

Gráfico 1. Sorção realizada pelas fibras de taboa, paina e consórcio, em grama. 
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