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Introdução 

Derramamentos de óleo em ambientes aquáticos provocam diversos 
impactos à flora, fauna e à saúde humana. Entre as técnicas de 
remediação de áreas, destaca-se o emprego de mantas sorventes de 
óleo. 
O objetivo deste trabalho é avaliar a capacidade de sorção de óleos 
por mantas não tecidas de PP utilizando dois métodos. 
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Sorção de óleos 

SAE 85W- 

140 

Diesel 

a) ASTM 726-12 

b) CT BIO n.º 95 

 

 

Manta de PP não tecida (13x13 cm) Banho de óleo 

(15 min e 24 h, 23±4°C) 

Manta picotada  

(5 mm²) 

Câmara de contato 

(23±4°C) 

Conclusão 
Conclui-se que os resultados obtidos pelos dois métodos não 
podem ser comparados. Além disso, independentemente do 
método, observou-se que quanto maior a viscosidade do óleo, 
maior é a capacidade de sorção da manta. Em contrapartida, os 
óleos mais viscosos necessitam de um maior tempo de contato 
para promoverem a saturação da manta. 
 

Resultados e Discussão 

As capacidades de sorção de diesel e óleo lubrificante  obtidas pelo 
método ASTM de curta duração e longa duração são apresentadas 
nas Figuras 1 e 2.  
 
A análise de variância dos ensaios de curta e longa duração (Anova 
OneWay) do óleo diesel e lubrificante não mostrou diferenças 
significativas. 
 
Comparando os valores da capacidade de sorção obtidos pelo 
método ASTM de longa duração com o CT BIO, constata-se que a 
capacidade de sorção de diesel e lubrificante é 59,2 e 70,7% menor, 
respectivamente. 

Figura 3: Capacidade de sorção de óleo diesel e lubrificante segundo a norma CT BIO n.º 95. 

 

Figura 2: Capacidade de sorção de óleos 
segundo método ASTM de longa duração. 

Figura 2: Capacidade de sorção de óleos 

segundo método ASTM de curta duração. 


