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1. RESUMO  

Em vista da eficiência comprovada da adsorção de petróleo através do uso de fibras 

naturais, afim de serem utilizadas como ferramentas sustentáveis para remediação de 

desastres ambientais, a aplicação das fibras se estendeu para além do ambiente 

aquático visando alternativas para solucionar derramamentos em todas as etapas de 

exploração de petróleo, incluindo sua fase de transporte e armazenamento onde o 

solo pode ser atingido por acidentes de todas as proporções. Para isso essa pesquisa 

teve a sua importância em avaliar o potencial de aplicabilidade das fibras da paina 

(Ceiba speciosa) em dois diferentes tipos de solo, asfalto e terra compactada 

revelando a sua capacidade de adsorção. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

As atividades decorrentes da indústria do petróleo, envolvem as etapas de 

exploração, perfuração, produção, transporte, refino e distribuição, podendo causar 

uma série de impactos ao meio ambiente (SILVA, 2016). Desastres, neste sentido, 

são eventos de alta energia, multifacetados, multiníveis, complexos e prejudiciais, em 

que os efeitos aos sistemas relacionados se desenrolam ao longo do tempo e do 

espaço, em sua maioria, de imensa magnitude, principalmente pela falta de preparo 

para sua contenção (BERWIG, 2014). 

 Possuindo alto potencial poluidor, o transporte de petróleo e derivados pode 

causar descargas de portes variáveis. Mundialmente este transporte lança no 

ambiente cerca de 100.000 toneladas de hidrocarbonetos por ano (ZIMMERMANN et 

al, 2014). 

Constantemente, instituições de pesquisa buscam pela criação de novos 

produtos para remediação de desastres utilizando fibras naturais, por se tratar da 

disponibilidade abundante na natureza, características biodegradáveis e melhor custo 

benefício (SILVA, 2016). 



A necessidade de um mecanismo de remediação economicamente viável, 

utilizando matéria-prima reciclável, biodegradável e com alta capacidade de retenção 

de óleo, torna-se indispensável. Para isso, é preciso conhecer algumas propriedades 

do óleo, como grau API (escala hidrométrica criada pelo American Petroleum Institute 

para medir a densidade relativa de óleos e derivados), ponto de fluidez e sua 

composição (CERQUEIRA, 2010). 

O uso de materiais e produtos de origem natural com responsabilidade 

ambiental, tem influenciado na projeção de novas pesquisas que amplifiquem as 

oportunidades de usufruir destes meios, a fim de evitar que o ambiente seja 

contaminado por petróleo e seus derivados (RODRIGUES, 2008). 

Inúmeros tipos de fibras naturais de origem vegetal podem ser utilizados como 

reforços de materiais poliméricos. É possível extrair fibras de locais diferentes de uma 

planta, possibilitando diferentes aplicações industriais, e contribuindo com a 

elaboração de materiais poliméricos e biodegradáveis (ROMÃO, 2003). 

A paina é catalogada pelo Instituto Brasileiro de Florestas como Chorisia 

speciosa, é conhecida popularmente como painera rosa, uma árvore caducifólia com 

frutos de forma variável, coloração parda e fibras internas brancas (ANNUNCIADO, et 

al, 2005). 

Selecionadas para realização da análise comportamental de remoção do 

petróleo em diferentes superfícies, as fibras da paina foram submetidas a testes 

laboratoriais para obtenção dos resultados de avaliação da capacidade de adsorção 

de derivados de petróleo em três tipos de superfície: asfalto e terra, onde os resultados 

foram apresentados como conclusão desta pesquisa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar o comportamento de adsorção das fibras da paina, através de ensaios 

de derramamento de derivados de petróleo em dois diferentes tipos de solo: asfalto e 

terra compactada conforme protocolo de testes. 



 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

i. Verificar a capacidade de adsorção de petróleo através da fibra da paina na 

superfície de asfalto e terra compactada; 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa possui natureza exploratória com delineamento experimento e 

bibliográfico, cujos resultados descreveram em perspectiva os tratamentos de dados 

quantitativos. 

 

 4.1 Materiais  

 

 Os materiais utilizados para a realização deste projeto, constituiu em petróleo, 

vidrarias diversas, balança analítica e demais itens auxiliares fornecidos pela 

instituição FMU. Fibras naturais obtidas a partir dos frutos de paina adquiridas em ruas 

públicas no estado de São Paulo. Asfalto (em pedaços) de via pública cedido por 

equipes de pavimentação em operação de reparo. Terra compactada proveniente de 

uma escola pública da Parada de Taipas. 

 

 4.2 Procedimentos 

 

Os testes foram realizados segundo protocolo previamente estipulado, onde 

aproximadamente 5ml de petróleo foi derramado em uma amostra de superfície (terra 

ou asfalto) com tamanho de aproximadamente 0,2m² a 0,3m², em seguida 1g de fibra 

natural foi colocado em contato com a mancha de petróleo, assim nos tempos de 

0,1,3,5 minutos foi realizado a pesagem da fibra para acompanhar a evolução da 

capacidade de adsorção e o seu ponto de saturação.  



5. DESENVOLVIMENTO  

 

 Os testes de adsorção foram realizados em temperatura ambiente, exposto aos 

processos intempéricos com a finalidade de simular uma situação de derramamento 

real.  

 É possível acompanhar o procedimento realizado com a amostra de paina com 

a simulação de derramamento do petróleo sob superfície de asfalto através das 

etapas estipuladas em protocolo demonstradas na figura 01 a seguir. 

 

 

Figura 01: Etapas de teste com a fibra da paina, onde a) pesagem 

da fibra tempo zero; b) amostra de asfalto antes do derramamento; 

c) amostra de asfalto após derramamento de petróleo d) aplicação 

da fibra para adsorção do petróleo; e) pesagem da fibra no tempo 1 

minuto; f) amostra de concreto após o fim do teste; g) amostra de 

paina após teste. Fonte: Acervo pessoal. 

 

O protocolo foi seguido também para amostra de terra compactada, onde o 

procedimento realizado seguiu o padrão estipulado, através da figura 02 podemos ver 

a sequência de derramamento de petróleo na amostra de terra compactada, e a 

remoção através da adsorção da fibra da paina.  



 

Figura 02: Etapas de teste com a amostra de terra compactada, onde 

a) simulação de derramamento de petróleo em amostra de terra 

compactada; b) amostra de terra após simulação; c) aplicação da 

fibra da paina para adsorção de petróleo; d) amostra de terra após a 

remoção do petróleo. Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Através do gráfico 1 é possível acompanhar o aumento de massa de cada 

amostra de fibra de paina no tempo estipulado no protocolo, de zero a cinco minutos. 

 

Gráfico 1: Aumento de massa das amostras de fibra. Fonte: Acervo 

pessoal, 2019. 

 

Conforme protocolo, os testes foram realizados em triplicata, para comparação 

e avaliação dos resultados. Na tabela 01 é possível analisar os dados obtidos e o 
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aumento da massa da fibra da paina após o contato com o petróleo na amostra de 

asfalto e terra compactada. 

 

Tabela 01. Tabulação da triplicata testes com a paina, petróleo e asfalto e terra. 

TEMPO Teste 1 
Asfalto 

Teste 2 
Asfalto 

Teste 3 
Asfalto 

Teste 04 
Terra 

Teste 05 
Terra 

Teste 06 
Terra 

0 min 1,035g 1,054g 1,132g 1,304g 1,036g 1,102g 

1 min 3,595g 4,245g 3,910g 3,657g 3,036g 3,711g 

3 min 3,750g 4,269g 3,922g 3,676g 3,258g 3,738g 

5 min 3,757g 4,289g 3,925g 3,701g 3,252g 3,744g 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A capacidade de adsorção foi calculada a partir da fórmula de Foletto et al 

(2009), com a seguinte equação: 

 

𝐶𝑆% =
𝑀𝑓 − 𝑀𝑖

𝑀𝑖
 𝑥 100 

 

Onde, 

 𝐶𝑆% = capacidade de sorção em porcentagem; 

 𝑀𝑖 = massa da amostra inicial; 

 𝑀𝑓= massa da amostra final. 

 

Assim, através da fórmula acima demonstrada, foi possível tabular os dados 

demonstrados na tabela 02, de nível de adsorção da fibra da paina quando colocada 

em contato com o petróleo sob amostra de asfalto, viabilizando a análise para avaliar 

os resultados. 

 

Tabela 02. Porcentagem de adsorção de paina. 

AMOSTRA ASFALTO TERRA 

1 - 4 262,99% 183,81% 

2 - 5 306,92% 213,89% 

3 - 6 246,73% 239,74% 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 



Após a finalização dos testes, todos os dados seguiram para a etapa de 

tabulação para comparação, avaliação e qualificação dos dados. 

  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As amostras de fibra da paina obtiveram rápida resposta para a capacidade de 

adsorção do petróleo, atendendo a proposta de remediação de áreas contaminadas, 

sendo capaz de solucionar a problemática em tempo hábil prevenindo um desastre 

ambiental de maior proporção, com a grande vantagem de ser um material sorvente 

ecologicamente amigável (ANNUNCIADO, et al, 2005). 

 Presente de forma abundante na vegetação brasileira, a Chorisia speciosa, é 

uma espécie arbórea tropical de grande porte e ampla distribuição geográfica o que 

torna a sua usabilidade com baixo custo de investimento (SOUZA, et al, 2003). 

Nas condições experimentais avaliadas, um grama de fibra pode sorver entre 

246,73% a 306,92% de sua massa quando colocada sob amostra de asfalto, e 

183,81% a 239,74% com amostra de terra compactada, provando sua eficiência para 

o proposto. 

 Os resultados evidenciaram que houve afinidade da fibra da paina quando 

utilizada como adsorvente das amostras de asfalto viabilizando a sua aplicação como 

remediação de áreas degradadas com o petróleo, sendo um produto eficiente, de 

baixo custo e ecologicamente viável. 
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