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1. RESUMO 

Óleos derivados do petróleo bruto, e seu craqueamento são de suma importância 

para a economia, sendo o petróleo fortemente explorado desde meados do século 

XIX, no período da Segunda Revolução Industrial. Esta fonte de energia 

desenvolveu vários setores industriais e, sugeriu um grande negócio no mercado 

financeiro, que perdura até hoje. Porém, os danos 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 (Typhadomingensis), em teste com o lubrificante 

Lubrax15W-40,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 

olefínicos. 

 

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 homem introduz, direta ou indiretamente, fluidos no ambiente marinho, 

incluindo em desembocaduras; isso causa uma série de efeitos prejudiciais à vida 

marinha. Ameaça à saúde humana, obstáculos para práticas marítimas, incluindo 

pesca e outras atividades regulares do mar, além das mudanças nas características 

da água, e no que se alega sobre o seu uso (GRANZIERA& GONÇALVES, 2012). 

Nesse sentido, cientistas de todas as áreas vêm tomando consciência da 

necessidade de desenvolver suas criações sustentavelmente; principalmente o setor 

energético, por consumir grandes quantidades de recursos naturais, então, é 

também de seu dever e responsabilidade sobre a situação (IPEA, 2010). 

A Taboa (Typhadomingenesis), 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).O óleo lubrificante Lubrax 15w40 é de origem semissintética, ou seja, é uma 

mistura de básico mineral e sintético, e possui um índice de viscosidade igual a 137.  



O polímero foi selecionado em consideração que este, é um produto poluidor, e que 

está presente na vida cotidiana, podendo, de alguma forma, contaminar o solo ou a 

água (PETROBRÁS, 2015). 

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

reverta determinados danos gerados por acidentes e derramamento de óleos no 

mar.A pesquisa elaborada utilizou-se da Taboa como principal objeto de estudo, em 

contato com óleo de natureza sintética, o lubrificante 15w40. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi de criar e desenvolver um método ecológico, 

biodegradável, e de baixo custo a partir das fibras de Taboa, que possa ser eficiente 

na absorção do lubrificante 15W-40. 

 

4. METODOLOGIA 

Todas as plantas da taboa foram obtidas em São João do Manhuaçu, MG. 

As amostras foram separadas em fibras unidas e separadas. Já as amostragens dos 

óleos lubrificantes são Lubrax API SN. 

A flor da taboa foi separada do caule à mão e pesada; adicionou-se a um 

Becker 500ml de água, que em seguida teve seu peso aferido; incluiu-se 20ml de 

óleo lubrificante 15w40. Dentro do mesmo recipiente, misturou-se ao óleo 5ml de 

corante para óleo amarelo, para facilitar sua visualização. 

Colocou-se 5ml dessa mistura, dentro do Becker que já estava com água. 

Pesamos novamente para saber em quantas gramas o óleo influenciou no peso da 

água. O valor foi de 0,490kg ou490g, um acréscimo de 12g ao peso original, que era 

de 478g. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Colocamos 1ml do Corante Amarelo Óleo em 20ml do óleo lubrificante Lubrax 

15w40, dessa mistura retiramos 5 ml do óleo lubrificante, que foram colocados em 

500ml de água, e em seguida a amostra Ta1A foi colocada em contato com o 

lubrificante e deixada por 5 minutos. Notamos que antes do teste, a água com o óleo 

tinha 0,490kg, sendo 12g de óleo. Após o contato, a água estava com o peso de 

0,480kg. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Notamos que, ao colocar as fibras de Taboa em contato com o lubrificante, a 

fibra absorve quase totalmente o óleo, e sendo uma planta hidrofóbica, ela repeliu a 

água. Os resultados indicam que tais fibras funcionaram a contento, e que novos 

testes, com outros polímeros devem ser realizados. 
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