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Introdução 

A maior parte do petróleo derramado em 

ambientes marinhos é proveniente de episódios, 

como descargas rotineiras de embarcações e óleo 

lubrificante descartado em águas pluviais, 

entretanto são os derramamentos provenientes de 

dutos e navios que recebem maior preocupação, 

dada a grande visibilidade e pelas consequências 

trágicas que a poluição aguda pode provocar sobre 

os ecossistemas atingidos [1].  

Um método para a limpeza do petróleo 

derramado é a utilização de absorventes com 

propriedades oleofílicas, orgânicas, sintéticas ou 

minerais, que podem se apresentar na forma 

granulada ou submergida em tecidos porosos 

formando “almofadas”, aplicados diretamente sobre 

o óleo. Do ponto de vista ecológico, esse método é 

bastante útil, pois causa mínimos prejuízos ao 

ambiente [2]. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar o uso de fontes renováveis para a criação 

de um “absorvente verde”, utilizando a lignina, 

obtida pela extração com solventes orgânicos a 

partir do vegetal finamente moído [3], o cardanol, 

principal componente do líquido da castanha do 

caju e o furfural, proveniente de farelo de cereais, 

sendo catalisados via ácido sulfúrico. 

Resultados e Discussão 

A síntese das amostras foi realizada através de 

um planejamento fatorial 2
3
 (dois níveis e três 

parâmetros) com triplicatas nos pontos centrais, 

estudando a influência dos seguintes parâmetros: 

quantidade de lignina, de furfural e de ácido 

sulfúrico em uma matriz contendo cardanol. 

Os resultados obtidos para o teste de 

flutuabilidade das bio-resinas mostraram que as 

mesmas flutuam em presença de água (d = 1,00 

g.cm
-3

) e afundam na presença de álcool (d = 0,79 

g.cm
-3

), indicando terem densidade entre estes 

valores, o que se mostra muito interessante, já que 

são próximas ao do petróleo (d = 0,85 g.cm
-3

), 

existindo assim, a possibilidade da realização dos 

testes de aglomeração do mesmo. 

 

Os testes de aglomeração de petróleo (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Testes de Aglomeração de Óleo. 

 

Observa-se que, ao adicionarmos a bio-resina, 

conforme apresentado na Figura 1, a mancha de 

óleo se contrai, comprovando, desta forma, a 

aglomeração do óleo sobre a mesma.  

Todos os experimentos realizados, utilizando 

cardanol, lignina, furfural, sendo catalisados por 

ácido, foram eficientes na remoção de todo o óleo 

adicionado sobre a água, provando sua eficiência 

no processo de aglomeração. 

Conclusão 

Concluiu-se que essas bio-resinas sintetizadas 

apresentam boa similaridade química com o óleo, 

por possuírem tanto compostos alifáticos como 

aromáticos, facilitando dessa forma as interações 

físicas fortes entre a resina e o óleo, permitindo o 

processo de aglomeração do mesmo em corpos 

hídricos. 
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