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OBTENÇÃO DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE E SUA APLICAÇÃO EM 
FLUIDOS DE PERFURAÇÃO  
 

RESUMO 
 

Enzimas têm sido largamente utilizadas em biossíntese para transformações 

de compostos orgânicos em substituição aos métodos sintéticos clássicos. Este 

trabalho descreve a síntese enzimática de biossurfactantes a partir da D-

glicose com ácido ricinoléico empregando como biocatalisador a protease de 

Bacillus subtillis alcalina. Com auxílio do software MODDE 7.0, o planejamento 

experimental utilizando um modelo fatorial 2 4-1 (planejamento reduzido de 2 

níveis e 4 variáveis) foi realizado para verificar a influência das variáveis 

temperatura, tempo de reação, concentração de enzima e razão molar do 

substrato/D-glicose sobre o rendimento da reação. Análises de espectroscopia 

na região do infravermelho (FTIR) confirmaram a formação do produto através 

de absorções em 3400 cm-1, característica das hidroxilas presentes no anel do 

açúcar, e em 1739 cm-1, correspondente à carbonila de éster. As análises de 

CLAE (cromatografia líquida de alta eficiência) mostraram as taxas de 

conversões alcançadas pelo biocatalisador protease de Bacillus subtillis 

alcalina. Medidas de tensão superficial em diferentes condições, foram 

realizadas com o produto de reação, onde observou-se redução da tensão 

superficial da água de 72 mN/m para 33 mN/m. Foi possível verificar também a 

estabilidade quanto do produto frente as soluções salinas (115 g/L), nas 

soluções tampão com pH extremos de 2 à 12 e em soluções aquosas 

aquecidas no intervalo de 25 a 100 °C. Visando aplicação do produto em 

técnicas Core-Flow (transporte de óleo), análises de ângulo de contato pelo 

método da placa de Willemy foram realizadas, obtendo-se a redução do ângulo 

de contato, do vidro com água, de 40º para 0º. Nas análises como lubrificante e 

redutor de filtrado em fluidos de perfuração poliméricos observou-se, nas várias 

formulações, que a mistura biodiesel/biossurfactante apresentou resultados 

satisfatórios reduzindo o CL (coeficiente de lubricidade) em 87% e o volume de 

filtrado em 22%. Nos testes de formação e estabilidade de espuma, 

característica que deve ser evitada por proporcionar leituras incorretas (peso 
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específico, reologia, volumetria, etc), nenhum dos biossurfactantes teve ação 

espumante caracterizando seu bom desempenho.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ricinoleato de d-glicose, ácido ricinoléico, glicose, 

protease, tensão superficial, molhabilidade, espumante, lubrificante, redutor de 

filtrado, fluido de perfuração. 
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D-GLUCOSE RICINOLEATE AND ITS APPLICATIONS IN DRILLING FLUIDS 
 

ABSTRACT 
 

Enzymes have been widely used for organic compounds biosynthesis, 

attracting a great deal of attention in recent years, due to its several advantages 

over the chemical method. This work describes the enzymatic synthesis of 

biosurfactants from d-glucose with ricinoleic acid using proteases Bacillus 

subtillis alcalina as biocatalysts. Aiming to reach high conversions from 

substrates to products for a possible future large scale industrial production, a 

serie of variables was optimized, through MODDE 7.0, using the factorial model 

design 24-1. The investigated variables were: temperature, reaction time, 

enzyme concentration and substrate/D-glicose rate. Qualitative analysis by 

infrared spectroscopy (FTIR) confirmed the product formation through 

characteristic peaks due to hydroxyl group absorption on the sugar ring at 3400 

cm-1 and the carbonyl group at 1739 cm-1, which refers to ester carbonyl. HPLC 

analysis (High Performance Liquid Chromatography) showed higher 

conversions using of alkaline protease of Bacillus subtillis.  Besides, it was 

observed that all the biosurfactants reduced the surface tension of water from 

72 to 33 mN/m (by interpolate of the plate method). According to surface 

tension results, it was possible to evaluate the stability of each product about 

saline (maximum 115g/L) and buffer solutions (pH 2 – 12), from a temperature 

range from 25 to 100°C). Aiming its application to core-flow technique, contact 

angle measurements presented reduction of 40° to 0° in presence of d-glucose 

ricinoleate, when compared to distillated water. Different applications of this 

product were investigated, such as: lubricant and filter loss control for polymeric 

drilling fluids of petroleum wells. It was observed the reduction of lubricity 

coefficient and filtrate loss control in 87 and 22 %, respectively.  

 

Keywords: Ricinoleoil d-glucose, ricinoleic acid, glucose, protease, surface 

tension, lubricant, filtrate loss control, drilling fluids 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Nos últimos anos, o crescente interesse em busca de uma química 

sustentável está promovendo a substituição de derivados do petróleo por 

insumos oriundos de matérias-primas de fontes renováveis. Desta forma, 

com ênfase nas questões relativas à eliminação de resíduos e ao 

esgotamento dos recursos não renováveis, observa-se o uso de biomassa 

como fonte de matérias-primas aplicáveis no âmbito social, ambiental e 

energético (KOH E GHAZI, 2011; VYAS, VERMA E SUBRAHMANYAM, 

2010). 

Seguindo a tendência mundial, a indústria brasileira tem buscado 

desenvolver tecnologias sustentáveis que possam ser agregadas à sua 

cadeia produtiva. Atualmente, a biomassa de composição lignocelulósica, 

fontes de carboidratos mais abundantes na natureza, tem se mostrado como 

alternativa promissora para tecnologia Bi-CHEM (conversão química de 

biomassa) por apresentar elevado potencial tecnológico e permitir a 

produção de insumos através de seu processamento por rota química ou 

bioquímica (CGEE, 2010 (a) e (b)).  

Similarmente, os óleos vegetais (recursos naturais abundantes, 

renováveis anualmente e disponíveis em grandes quantidades a partir de 

variadas sementes oleaginosas) são materiais de custo relativamente baixo, 

que oferece a priori a possibilidade de biodegradação. Entre as oleaginosas 

diversas, a semente de mamona (Ricinus communis) tem se mostrado 

promissora quanto à produção de insumos devido seu baixo custo de 

implantação e produção e relativa resistência ao estresse hídrico, permitindo 

seu desenvolvimento em condições adversas de clima e solo. Sua produção 

global é aproximadamente 1 milhão de toneladas de sementes por ano, 

produzindo cerca de 40 a 50% de óleo. Sendo, o ácido ricinoleico o 

constituinte majoritário, perfazendo 95% de sua composição 

(BRUNSCHWIG, MOUSSAVOU E BLIN, 2012; GOSWAMI et al, 2009).  

Diversos processos têm sido desenvolvidos visando o aproveitamento 

de carboidratos e triglicerídeos, cuja estrutura básica pode ser redesenhada 

por modificações químicas através da hidrogenação, hidrólise ou 

transesterificação. Estas reações necessitam normalmente de condições 
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drásticas, tais como, pressão/temperatura altas e catalisadores químicos; 

condições que normalmente são evitadas quando se trata de aplicações em 

larga escala (PANDEY et al, 1999; SAWANGKEAW, BUNYAKIAT E 

NGAMPRASERTSITH, 2010).  

A aplicação de enzimas como catalisadores representa avanços 

importantes alcançados pela enzimologia moderna, pois sua implementação 

resulta em produtos de maior qualidade, obtidos por processos de menor 

consumo energético e de menor impacto ambiental (KOH E GHAZI, 2011).  

Possuem alta eficiência catalítica, atuam em condições brandas de 

reação possibilitando seu uso com desempenho similar aos métodos 

químicos tradicionais nas indústrias energéticas, farmacêutica, de 

panificação, detergentes, dentre outras. Contudo, o elevado custo de 

produção desses biocatalisadores tem limitado sua aplicabilidade industrial, 

e o uso de substratos de baixo custo, otimização de processo de produção e 

técnicas simples de purificação conduzirá a um custo reduzido na obtenção 

de enzimas, possibilitando assim, seu uso com preços competitivos aos 

processos químicos tradicionais (LIE KEN JIE et al, 1991; MOJOVIC et al, 

1993; PANDEY et al, 1999; PAAP et al, 2013). 

Estudos recentes na biotecnologia visam aproveitamento de biomassa 

na obtenção de insumos com elevado potencial tecnológico e alto valor 

agregado, nos quais, destacam-se a síntese de poliéster derivado de óleo de 

mamona e D-manitol, síntese quimio-enzimática para incorporar sacarose 

em poliacrilatos e poliaminas e obtenção de éster de açúcar derivado de 

ácidos graxos empregando lipase como catalisador (BALAT, 2011; 

SATHISKUMAR E MADRAS, 2011; PARK, CHANG E DORDICK, 2001; 

GUMEL et al, 2011). 

Ésteres de açúcares, classificados como biossurfactantes e 

surfactantes não-iônicos, são produtos com estruturas anfipáticas 

constituídas de uma porção hidrofóbica, frequentemente uma cadeia 

hidrocarbônica, e uma porção hidrofílica. Distribuem-se nas interfaces com 

diferentes graus de polaridade (óleo/água e água/óleo) formando um filme 

molecular que reduz as tensões (interfacial e superficial), atribuindo-lhes 

propriedades como detergência, emulsificação, lubrificação, capacidade 
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espumante, capacidade molhante, solubilização e dispersão de fases 

(DESAI E BANAT, 1997; NITSCHKE E PASTORE, 2002). 

O surfactantes não-iônicos de origem sacarídea tem sido uma 

tendência quanto a utilização industrial, pois tem baixa toxicidade, maior 

compatibilidade com outros materiais e são menos sensíveis à mudança de 

pH e em alguns casos, atuam contra micro-organismos.  

Na indústria do petróleo os biossurfactantes e biopolímeros têm sido 

usados em processos de recuperação avançada de petróleo (extração de 

volumes adicionais de hidrocarbonetos líquidos ou gás natural usando outros 

métodos de recuperação que não use a depleção natural ou a manutenção 

de pressão), como, também, incorporados em formulações de óleos 

lubrificantes, em pastas cimentantes para poços de petróleo, na 

biorremediação, na dispersão do derramamento de óleo e na remoção e 

mobilização de resíduos de óleo em tanques de estocagem, como 

substitutos aos surfactantes e polímeros convencionais (MCPHALEN E 

JAMES, 1988; BANAT et al, 1991).  

Este trabalho teve como objetivo realizar a síntese enzimática de 

produtos com tendências biodegradáveis, baixa toxicidade ao meio ambiente 

e com ação surfactante, a partir da d-glicose/ácido ricinoleico empregando 6 

diferentes biocatalisadores adquiridos comercialmente, nos quais são 

classificados como, lipases imobilizadas (Thermomyces lanuginosa, 

Rhizomucor miehei e Candida antarctica B), proteases (Bacillus subtillis 

alcalina e neutra) e levedura (Saccharomyces cerevisiae), com potencial 

aplicabilidade na indústria do petrolífera. 

Os biossurfactantes obtidos foram analisados por metodologias 

qualitativas e quantitativas utilizando CCD, FTIR e CLAE. Foram analisados 

também seu potencial como agente de superfície através das análises de 

tensão superficial e interfacial.  

Com intuito em utilizar o biossurfactante como aditivo em fluidos de 

perfuração, e devido preocupação quanto a estabilidades dos tensoativos 

comerciais utilizados na perfuração em poços com indício de H2S e alta 

temperatura, condições estas que normalmente degradam os aditivos das 

formulações propostas, acarretando em sérios danos operacionais, fez-se 

necessário estudo de estabilidade frente a temperatura (25, 55 e 100° C), pH 
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(2-12) e salinidade (50 - 115 g/L) tendo como parâmetro os programas de 

fluidos de perfuração praticados pela PETROBRAS nos campos da UO-RN 

e sob anuência dos órgão reguladores ambientais. 

A avaliação de sua aplicabilidade foi realizada através das análises de 

desempenho como formador de espuma, emulsificante/desemulsificante e 

lubrificante em formulações de fluidos de perfuração poliméricos. 

Com auxílio do software MODDE 7.0 utilizando planejamento 

experimental fatorial 24-1 (planejamento reduzido de 2 níveis e 4 variáveis), 

foi possível determinar a influência das variáveis: temperatura, tempo de 

reação, concentração de enzima e razão molar do substrato/d-glicose sobre 

o rendimento da reação.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 QUÍMICA VERDE E SUSTENTÁVEL 

A química verde e sustentável surgiu no início dos anos 1990 e 

ganhou visibilidade a partir do ano de 2000. Refere-se a estratégias de 

desenvolvimento de metodologias em relação às práticas atuais de 

processos e/ ou reações químicas eficientes, que usem ou gerem menor 

quantidade de materiais tóxicos e/ou inflamáveis, e reduzam os impactos 

negativos para a saúde humana e o meio ambiente (DOBLE E 

KRUTHIVENTI, 2007). 

Sua filosofia baseia-se nos princípios de prevenção quanto aos 

resíduos de processos químicos formados; economia atômica através de 

métodos sintéticos projetados para maximizar a incorporação de toda a 

massa dos reagentes no produto; síntese atóxica; eficiência energética 

através de métodos sintéticos conduzidos a temperatura e pressão 

ambientes; uso de reagentes catalíticos; ausência de subprodutos; uso de 

matérias-primas renováveis e fabricação de produtos biodegradáveis 

(DOBLE E KRUTHIVENTI, 2007).  

Tais conceitos fundamenta-se no pressuposto de que processos 

químicos com potencial de impactar negativamente o meio ambiente 

venham a ser substituídos por processos menos poluentes ou não poluentes 

e difundidos em aplicações industriais de países desenvolvidos que 

possuem rigoroso controle na emissão de agentes poluentes (VAZ Jr, 2013). 

Dentro deste contexto, o cenário mundial tem promovido a 

implementação da tecnologia limpa, prevenção primária e redução na fonte, 

através o uso de uma matriz energética menos poluente por meio do 

aproveitamento da biomassa na produção de matérias de fontes renováveis 

mais eficientes e biodegradáveis. Esta mudança fundamenta-se na 

mitigação das emissões de gases causadores do efeito estufa, evitando o 

aumento dos níveis de poluição mundial e em decorrência as matérias-

primas fósseis serem irrevogavelmente finitas (PAAP et al, 2013).  

Em relação a produção mundial e aproveitamento integral de 

biomassa, o Brasil encontra-se em uma posição privilegiada, pois possui a 
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maior biodiversidade e a disponibilidade de matérias-primas; dispoe de 

intensa radiação solar; água em abundância; diversidade de clima e 

pioneirismo na produção de biocombustíveis da biomassa em larga escala. 

No segmento de produção e uso de bioenergia o país reúne condições para 

ser o principal receptor de recursos de investimentos provenientes do 

mercado de carbono, por ter no meio ambiente a sua maior riqueza e 

apresentar uma enorme capacidade de absorção e regeneração atmosférica 

(VAZ Jr, 2013). 

O avanço científico e tecnológico registrado pela agricultura brasileira, 

associado ao empreendedorismo dos produtores nacionais, ao ambiente de 

políticas públicas e a grande dotação de recursos naturais, configura uma 

das mais expressivas contribuições para a economia no âmbito do 

agronegócio brasileiro. Apresentando, assim, uma oportunidade real para 

instalar a inovação química através da agregação de valor às matérias-

primas renováveis permitindo que se passe de uma economia de exportação 

de commodities para uma economia de produtos inovadores e de alto valor 

agregado − a bioeconomia (CGEE, 2008). 

Atualmente, as pesquisas relacionadas as matérias-primas renováveis 

são classificadas em primeira e segunda geração. As de primeira geração 

são produzidas a partir de culturas ricas em carboidratos, amido e óleo; as 

de segunda geração utilizam como biomassa, o resíduo de partes de 

culturas não comestíveis. Como exemplo, apresentamos a rota sucroquímica 

onde, a partir do bagaço da cana-de-açúcar são fabricados produtos 

químicos dos mais diversos tipos e aplicações, como plásticos “verdes”, 

biocombustível e dentre outros (VAZ Jr, 2013). 

Atualmente as transformações em moléculas úteis têm sido realizadas 

por processos que inclui métodos biológicos, térmicos e/ou transformações 

químicas. Essas modificações apesar de apresentar significativas vantagens 

ambientais ainda não são tão numerosas, contudo, é possível antecipar que 

neste século observaremos o crescimento das indústrias químicas 

fundamentadas em biomassas (BOUALLAGUI et al, 2003).  

Neste contexto, as biorrefinarias se tornam uma alternativa para o 

presente e o futuro da indústria química, pois compreendem instalações e 

processos através dos quais matérias-primas renováveis e seus resíduos 
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são transformados em biocombustíveis, produtos químicos de alto valor 

agregado, além de energia, insumos e alimentos. É uma estrutura análoga à 

das refinarias de petróleo, que fabricam múltiplos produtos, como 

combustíveis (em grande volume) e, com o objetivo de ampliar a 

lucratividade, produzem uma parcela de produtos químicos de alto valor 

agregado (VAZ Jr, 2013). 

2.2 BIOMASSA 

A biomassa é formada por qualquer material de origem vegetal, 

derivado do processo de fotossíntese, condição fundamental para a 

produção de biomassa e bioenergia. O gás carbônico (CO2), associado a 

água e a energia solar, é convertido em açúcares (Equação 1), e 

posteriormente, em substâncias mais complexas com massa molecular 

variável, tais como, carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídios e 

biopolímeros (IRMAK et al, 2013). 

x CO2    +    y H2O    +  energia solar Cx (H2O)y    +    x O2

Carboidrato  
EQUAÇÃO 1 

 

Em termos energéticos, para formar 1 kg de carboidrato (açúcar), 

essa reação consome cerca de 0,6 kg de água e 1,4 kg de dióxido de 

carbono, liberando para a atmosfera 1 kg de oxigênio, promovendo assim, à 

fixação aproximada de 17,6 MJ (megajoules) de energia solar, equivalente a 

cerca de 0,5 L de gasolina. Anualmente são convertidos mais de 100 bilhões 

de m3 de CO2 e H2O em 200 mil toneladas de carboidratos pelas plantas 

superiores e algas através do processo de fotossíntese (CGEE, 2008).  

O aproveitamento energético e químico da biomassa é dependente do 

tipo de matéria-prima e da eficiência dos processos de conversão através de 

plataformas tecnológicas complexas vizando a máxima conversão em 

açúcares e a mínima degradação do substrato (BRINCHI et al, 2013; 

TIMILSENA et al, 2013). 

As oleaginosas, amiláceas, sacarídeas e lignocelulósicas apresentam-

se como alternativa viável de matérias-primas renováveis para produção de 
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bioprodutos. Dentre as oleaginosas disponíveis nacionalmente, destaca-se 

as culturas de soja, algodão, mamona, palma-de-óleo (dendê), girassol e 

amendoim. Sendo os sub-produtos, óleos refinados e não refinados, ácidos 

graxos, biodiesel, glicerina, sabões e polímeros (VAZ Jr, 2013). 

A química renovável brasileira dispõe também de uma oferta nacional 

importante de matérias-primas sacarídeas. De um modo geral, as matérias-

primas sacarídeas fornecem a sacarose, dissacarídeo formado por glicose e 

frutose. Uma outra fonte para obtenção de glicose, é a conversão de 

celulose em glicose utilizando a biomassa lignocelulósica. A fração 

celulósica representa 40% a 60% a biomassa seca. Sua cadeia longa é 

constituída, pela união de moléculas de D-glicose através de ligações β-1,4 

glicosídicas, onde sua hidrólise produz glicose, sendo sua fórmula empírica 

(C6H10O5)n, onde n tem um valor mínimo de n = 200 (tipicamente 300 a 700, 

podendo passar de 20.000) e sua produção anual é estimada em 7.5 × 1010 

tons (BRINCHI et al, 2013).  

A sacarídea pode ser obtida de diferentes matérias-primas, tais como: 

madeira (florestas, bosques, cavacos desclassificados de eucalipto e pinus, 

serragem, etc.); resíduos agrícolas de cereais (casca de arroz, sabugo do 

milho, palha do trigo), bagaço de cana-de-açúcar e de sorgo sacarino; 

resíduos da indústria de papel e celulose; e resíduos municipais 

(TIMILSENA et al, 2013). 

Existem variados tipos de partículas de celulose que estão sendo 

estudados para diversas aplicações comerciais. Na atualidade, existe um 

portfólio diversificado de produtos: açúcar, etanol de primeira geração (1G), 

biofertilizante, biogás, bagaço para cogeração (calor e eletricidade) e 

material lignocelulósico para o etanol de segunda geração (2G). Tem-se 

também o desenvolvimento do potencial de agregação de valor às cadeias 

agroindustriais, por meio de novos materiais, moléculas e coprodutos, o que 

constitui uma matriz tecnológica em franca evolução (VAZ Jr, 2013). 
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2.3 BIOSSÍNTESES 

No decorrer dos anos, descobriu-se que os microrganismos 

modificavam compostos por meio de reações quimicas através do uso de 

enzimas como catalisadores. A aproximadamente 20 anos, esse processo 

foi denominado de biossíntese, e seu avanço foi percebido em diversas 

áreas (BOMMARIUS E RIEBEL, 2004). 

Jaeger e colaboradores descreveram um experimento simples de 

formação de sabão de Ca, Na e NH4, através do contato do sebo bovino 

revestido com agar e inoculado por diferentes bactérias. Eijkmann concluiu 

que tinha ocorrido a produção de lipases excretadas pelas bactérias no qual 

foram responsáveis pela síntese. Esse experimento virou um marco para a 

biossíntese, pois possibilitou a investigação e a aceitação de que as lipases 

permaneciam com a propriedade catalítica enzimática ativa quando em 

contato com solventes orgânicos, tornando-as ferramentas ideais para o 

químico orgânico (JAEGER, DIJKSTRA E REETZ, 1999). 

Lima e Angnes (1999) mostraram várias aplicações envolvendo 

reações enzimáticas com biossensores amperométricos, os quais são 

empregados para a resolução de problemas analíticos em diversas áreas, 

tais como, clínicas, análises de alimentos e amostras ambientais. 

Utilizando metodologia enzimática para preparar acrilato de açúcar, 

estudos diversificados de síntese quimioenzimáticas de poliacrilatos à base 

de açúcar foram realizados pelo grupo de Dordick. A síntese 

quimioenzimáticas de hidrogéis à base de açúcar oferece uma abordagem 

única para ser desenvolvida, pois são materiais altamente absorvente de 

água, não-tóxicos e servem como aditivos de tratamento de água e, 

eventualmente, com aplicação biomédica. Os monómeros para a síntese de 

poli (acrilato de sacarose) permitem outras formas de uso, como exemplo, 

para síntese de adoçantes, ingredientes alimentares e produtos químicos e 

farmacêuticos intermediários (PARK, GHANG E DORDICK, 2001). 

Bódalo-Sontoyo e colaboradores (2005) utilizaram os conhecimentos 

da biossíntese, empregando lipase como catalisador como alternativa para 

produção de estolides (poliésteres lineares com aplicações na indústria) 

devido a reação ocorrer a baixa temperatura, pressões e pH neutro. Tais 
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produtos quando sintetizados quimicamente apresentam problemas de 

coloração e odor, devido às altas temperaturas requeridas durante a síntese, 

limitando sua utilização nas indústrias alimentícias.  

Park e colaboradores (2001), a fim de amplicar o consumo de 

proteases como catalisadores em síntese enzimática, desenvolveram a 

reação de éster de mono e dissacarídeos em meio orgânico. Segundo 

pesquisadores, o açúcar participa como substrato e nucleófilo na 

transesterificação. Por essa característica, são amplamente estudados como 

biocatalisadores regiosseletivos em síntese enzimática de amidas e ésteres 

de ácidos graxos de açúcar devido seu potencial em glicosilação 

regiosselectiva de proteínas e peptídeos . 

Park, Ghang e Dordick (2001) empregaram a metodologia de sintese 

enzimática para a preparação de acrilato de açúcares, a partir de sacarose e 

acrilato de vinil, usando como catalisador a protease alcalina de Bacillus 

licheniformis. A acilação regio-selectiva dos açúcares mais comuns, como a 

sacarose, possibilita a síntese dos edulcorantes, ingredientes alimentares e 

química e farmacêutica intermediários. E o monoacrilato polimerizado 

utilizado como um agente de reticulação para a síntese de novos hidrogeles 

aplicados em membranas. 

As proteases representam uma classe de enzimas com importante 

papel em processos fisiológicos. Além disso, possuem aplicação comercial, 

estando entre os três maiores grupos de enzimas industriais, responsáveis 

por 60% da venda internacional de enzimas. Na indústria farmacêutica, as 

proteases são usadas em pomadas cicatrizantes e têm um uso potencial 

para outros medicamentos. No beneficiamento de couro, as proteases estão 

sendo usadas em larga escala em substituição aos compostos tóxicos e 

poluentes. Na Europa Ocidental a protease alcalina é adicionada aos 

detergentes de lavandaria, como um auxiliar de limpeza, também é usado 

para amaciante de carne e queijo (BEYNOM E BOND, 2001). 

As hidrolases (lipases, esterases e proteases) atuam em uma faixa de 

pH relativamente grande, possuem especificidade, regiosseletividade, 

quimiosseletividade e enantiosseletividade, possuem habilidades de 

catalisar reações de esterificações, transesterificações (acidólise, 

interesterificação, alcoólise), aminólise e tiotransesterificação em solvente 
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orgânico anidro, sistema bifásico e em solução micelar com alta 

especificidade. O deslocamento do equilíbrio na reação, no sentido direto ou 

inverso, é controlado pela quantidade de água presente na mistura 

reacional. Alem disso sua disponibilidade elevada e baixo custo torna 

atrativo seu uso em síntese orgânica, viabilizando as pesquisas 

relacionadas às propriedades bioquímicas e fisiológicas e, mais 

recentemente, para aplicações industriais (PANDEY et al., 1999; GANDHI, 

1997). 

Estudos realizados sobre atividade catalítica do sistema enzimático 

mostra a forte influência dos solventes quanto a miscibilidade em água e 

presença de água. Normalmente, a atividade enzimática aumenta com o 

aumento da camada de hidratação da enzima, o que é devido à ação 

lubrificante da água que aumenta a flexibilidade interna da enzima. A curva 

típica de variação da atividade específica da enzima em função da atividade 

da água, normalmente, apresenta um máximo. A diminuição de atividade 

pode ser devida a limitações quanto à transferência de massa, em função do 

transporte do substrato através de uma fase aquosa, ou agregação das 

partículas de catalisador (WISEMAM, 1985).  

A estabilidade enzimática normalmente diminui com o aumento da 

quantidade de água, participando, assim, de uma variedade de mecanismos 

que causam a desnaturação da proteína, conduzindo à inativação das 

enzimas. Concluiu-se que as enzimas suspensas em solventes hidrofóbicos 

requerem substancialmente menos água para a máxima atividade do que 

aqueles em solventes hidrofílicos; que a atividade enzimática em solventes 

hidrófobos é muito maior do que os seus homólogos em hidrofílicos 

simplesmente porque disponibiliza mais água sobre a enzima e que a água 

atua como lubrificante para a molécula da enzima, proporcionando a 

flexibilidade necessária para ocorrer à catálise enzimática. Ou seja, mesmo 

em um meio não-convencional, constituído essencialmente por uma fase 

orgânica, a quantidade de água no sistema influencia fortemente a atividade 

catalítica da enzima (FERNANDES, AIRES-BARROS E CABRAL, 2001).  

A seleção do solvente orgânico é um fator importante na catálise 

enzimática em meio não aquoso, devido à interferência direta do solvente na 

atividade, estabilidade e especificidade da enzima. Os solventes menos 
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nocivos às enzimas são os mais hidrofóbicos, por não interagirem 

significativamente com a água necessária à enzima (LAANE et al, 1987). 

Solventes hidrofílicos tendem a retirar a água essencial da camada 

protéica, levando à perda da atividade enzimática. As enzimas, quando em 

suspensão em solventes hidrofóbicos, requerem substancialmente uma 

menor quantidade de água para manutenção de sua atividade, em 

comparação às enzimas suspensas em solventes hidrofílicos (AYRES-

BARROS, 2002; CASTRO E ANDERSON, 1995). 

Redmann e colaboradores (1997) estudaram a síntese 

quimioenzimatica de esteres de açúcar realizado com os ácidos graxos de 

comprimento de cadeia variável (C8:0 e C18:0) em um meio livre de 

solvente. A síntese de ésteres de ácidos graxos de glicose, em sistema 

isento de solvente, não foi satisfatória devido a baixa solubilidade da d-

glicose em ácidos graxos, dificultando assim o acesso simultâneo dos 

substratos ao sitio ativo da enzima (catalisador).  Contudo, os pesquisadores 

elevaram a razão do substrato açúcar/ácido graxo 1:10, no qual o substrato 

ácido graxo atuou também como solvente. Foi possível observar 

rendimentos mais elevados (C8; 75%) para ácidos graxos de cadeia curta, 

enquanto para C18, um rendimento de apenas 50%. Esta diferença pode ser 

explicada devido influencia no impedimento estérico e a viscosidade serem 

baixa para por os ácidos graxos de cadeia mais curta, possibilitando assim, 

um melhor contato entre os dois substratos e a enzima. 

A hidrofobicidade do sistema solvente, também pode influênciar 

fortemente a conversão e a regiosselectividade do catalisador utilizado, 

segundo Ayres- Barros (2002). Nesta pesquisa foi possível concluir que os 

solventes hidrofílicos impediam as reações de poliacilação e transposição 

devido à baixa solubilidade dos substratos em seu meio.  E, a depender da 

enzima, sistema solvente e comprimento da cadeia do ácido graxo, a 

selectividade para a acilação e a conversão eram aumentadas (AYRES- 

BARROS, 2002). 

Os principais critérios a considerar na seleção de um solvente 

orgânico, incluindo critérios físico-químicos, biológicos, segurança, logísticos 

e econômicos são apresentados na Tabela 1 (FERNANDES, AIRES-

BARROS E CABRAL, 2001).  
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TABELA 1 – CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DO SOLVENTE ORGÂNICO 

Físico - Químico  
§ Capacidade de extração (coeficiente de partição) 

§ Capacidade de solubilização de substratos e/ou produtos  

§ Pontos de ebulição  

§ Tensão superficial 

§ Viscosidade reduzida  

§ Densidade 

Biológicos 

§ Toxicidade para o biocatalisador 

Segurança 
§ Toxicidade 

§ Inflamabilidade 

Logística 
§ Facilidade de obtenção  

§ Eliminação de resíduos (reciclagem) 

Econômicos 
§ Baixo custo 

FONTE: AYRES- BARROS, 2002. 
 

A toxicidade da fase pode ser reduzida através da utilização de 

nutrientes e inóculos mais concentrados, e redução do contato da área 

interfacial, através de uma agitação mais suave e/ou diminuindo a razão 

volumétrica de fases orgânica/aquosa, de modo a reduzir os fenômenos de 

agregação e emulsão (FERNANDES, AIRES-BARROS E CABRAL, 2001). 

No entanto, os críticos, muitas vezes, maximizavam suas 

desvantagens afirmando que as enzimas possuem especificidade de 

substrato limitado, disponibilidade limitada, a relação de tempo e rendimento 

da reação questionáveis, dentre outros fatores. Contudo, através de 

pesquisas recentes, a biossíntese já apresenta alternativas para tais 

inconvenientes (BOMMARIUS E RIEBEL, 2004). 

2.4 BIOSSURFACTANTES 

A grande maioria dos surfactantes disponíveis comercialmente é 

sintetizada a partir de derivados de petróleo. Contudo, existe uma tendência 
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mundial para a substituição de materiais sintéticos pelos naturais, cujo 

produtos são obtidos por processos mais brandos, são biodegradáveis e 

com ampla aplicabilidade industrial. Estes são sintetizados por organismos 

vivos, desde plantas (saponinas) até microrganismos (glicolipídios) no qual 

são denominados de surfactantes naturais (BOGNOLO, 1999).  

A tabela 2 exemplifica alguns surfactantes de origem natural e 

sintética. 

 
TABELA 2- PRINCIPAIS GRUPOS DE SURFACTANTES DE ORIGEM NATURAL E 
SINTÉTICA 

Naturais Sintéticos 

Alquil poliglicosídeos Alcanolaminas 

Biossurfactantes Alquil e aril éter carboxilatos 

Amidas de ácidos graxos Alquil aril sulfatos e Alquil aril éter sulfatos 

Glucamidas Alquil etoxilados 

Lecitinas Alquil sulfonatos 

Derivados de proteínas Alquil fenol etoxilados 

Saponinas Aminoóxidos 

Sorbitol e ésteres de sorbitan Betaínas 

Ésteres de sacarose Copolímeros de óxido de etil/propileno 

Sulfatos de álcoois graxos naturais Ácidos graxos etoxilados 

FONTE: NITSCHKE E PASTORE, 2002. 
 

Os surfactantes naturais, também chamado biossurfactantes, são 

moléculas anfifílicas constituída por uma parte apolar (hidrofóbica), e uma 

parte polar (hidrofílica) (Figura 1). Várias células microbianas apresentam 

elevada hidrofobicidade superficial, sendo consideradas, por si só, como 

biossurfactantes, por exemplo, microrganismos degradadores de 

hidrocarbonetos. Algumas espécies de Cyanobacterium e alguns patógenos, 

como Staphylococcus aureus e Serratia sp., bactérias do gênero 

Acinetobacter, produzem vesículas extracelulares que têm função importante 

na captação de alcanos para a célula (KAPPELI E FINNERT, 1979). 
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FIGURA 1 – MOLÉCULA ANFIFÍLICA 
 

CAUDA 
(Apolar - Hidrofóbica)

CABEÇA 
(Polar - Hidrof ílica)

 
 

Em consequência de sua estrutura anfifílica, apresentam 

propriedades peculiares, das quais, tendem a se distribuir nas interfaces das 

fases fluidas formando um filme molecular ordenado, reduzindo assim, a 

tensão interfacial e superficial. Estas propriedades fazem com que os 

biossurfactantes sejam adequados para um grande número de aplicações 

industriais, entre elas destacam-se, detergência, emulsificação, lubrificação, 

capacidade espumante, capacidade molhante, solubilização e dispersão de 

fases. A maior utilização destes produtos é na indústria de produtos de 

limpeza, sabão e detergente, petróleo, cosméticos e produtos de higiene 

(MORAES E REZENDE, 2004; TARAHOMJOO E ALEMZADEH, 2003). 

A porção hidrofóbica do biossurfactante é, usualmente, uma cadeia 

hidrocarbônica de um ou mais ácidos graxos (saturado, insaturado, 

hidroxilado ou ramificado) ligada a uma porção hidrofílica que pode ser éster, 

hidroxila, fosfato, carboxilato ou carboidrato (BOGNOLO, 1999; CAMEOTRA 

E MAKKAR, 1998). Os biossurfactantes, em sua maioria, são neutros ou 

aniônicos, variando desde pequenos ácidos graxos até grandes polímeros 

(DESAI E BANAT, 1997). 

As principais classes de biossurfactantes são glicolipídios, 

lipopeptídios e lipoproteínas, fosfolipídios e ácidos graxos, surfactantes 

poliméricos e surfactantes particulados (Tabela 3) (DESAI E DESAI, 1993).  
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TABELA 3 – PRINCIPAIS CLASSES DE BIOSSURFACTANTES E OS 
MICRORGANISMOS ENVOLVIDOS 

 
Tipo de Biossurfactante Microrganismo 

Glicolipídios   
Ramnolipídios  Pseudomonas aeruginosa  
Soforolipídios  Torulopsis bombicola, T. Cândida  
Trehalolipídios  Rhodococcus erythropolis, Mycobacterium sp. 

Lipopeptídios e lipoproteínas   
Peptídio-lipídio  Bacillus licheniformis  
Viscosina  Pseudomonas fluorescens  
Serrawetina  Serratia marcescens  
Surfactina, Subtilisina Bacillus subtilis  
Polimixina  Bacillus polymyxa  

Ac.graxos, lipídios e fosfolipídios  
Ácidos graxos  Corynebacterium lepus  
Lipídios neutros  Nocardia erythropolis  
Fosfolipídios  Thiobacillus thiooxidans  

Surfactantes poliméricos   
Biodispersan, Emulsan  Acinetobacter calcoaceticus  
Liposan  Candida lipolytica  
Carboidrato-lipídio-proteína  Pseudomonas fluorescens  

Surfactantes particulados   
Vesículas  Acinetobacter calcoaceticus  
Células  Várias bactérias  

FONTE: DESAI E DESAI, 1993 

Apesar da diversidade na composição e propriedades químicas, 

algumas características são comuns à maioria dos biossurfactantes 

(BOGNOLO, 1999): 

§ tolerância à temperatura, pH e força iônica – apresentam elevada 

estabilidade térmica e a variações de pH, podendo ser utilizados em 

ambientes com condições mais drásticas. Por exemplo, o lipopeptídio de B. 

licheniformis, JF-2, é estável a temperaturas em torno de 75 °C por até 140 h 

e pH entre 5 e 12 (HOROWITZ et al., 1990); 

§ estabilidade em presença de sais  – suportam concentrações de 10% de 

NaCl, enquanto que uma concentração salina de 2-3% é suficiente para 

inativar surfactantes convencionais (BOGNOLO, 1999); 
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§ biodegradabilidade – são facilmente degradáveis na água e no solo, 

sendo adequados, portanto, para aplicações de biorremediação e tratamento 

de resíduos (MULLIGAN E GIBBS, 1993); 

§ toxicidade – têm baixa toxicidade, podendo ser usados em alimentos, 

cosméticos e produtos farmacêuticos. Nestes casos, minimizam os efeitos 

alérgicos característicos de produtos artificiais, motivo freqüente de 

reclamações por parte dos consumidores (CAMEOTRA E MAKKAR, 1998; 

FLASZ et al., 1998).  

§ atividade superficial e interfacial – é mais eficiente que os surfactantes 

convencionais (detergentes aniônicos sulfatados), pois produzem menor 

tensão superficial em menores concentrações (COOPER E PADDOK, 1984); 

Para obter uma medida do balanço das partes hidrofílica e hidrofóbica 

de um agente tensoativo em relação ao tamanho da partícula e sua 

polaridade, Griffin, em 1949, quantificou empiricamente o "balanço 

hidrofílico-lipofílico" (BHL) da molécula, do inglês: hydrophilic-lipophilic 

balance. A quantificação desta grandeza é feita em uma escala de 0 

(totalmente lipofílico) a 20 (totalmente hidrofílico), podendo ser calculada 

através da Equação 2, que avalia a estrutura média do tensoativo, ajudando 

a prever a utilidade deste para aplicações particulares (GRIFFIN, 1949; YAN 

et al., 2001).      

M
hM

HLB
*20

=  

  EQUAÇÃO 2 

 

Mh = Massa molar da fração hidrofílica da molécula;  

M = Massa molar total da molécula. 

A Tabela 4 mostra um resumo das funções dos biossurfactantes, de 

acordo com o balanço hidrofílico-lipofílico (BHL) da molécula.  
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TABELA 4– CORRELAÇÃO ENTRE VALOR DO BHL E 
FUNÇÃO DO BIOSSURFACTANTE 

Valor do BHL Função 

1 - 3 Anti-espumante 

3 - 6 Emulsificante Água/Óleo (a/o) 

7 - 9 Agente de molhabilidade 

8 -18 Emulsificante Óleo/ Água (o/a) 

13 -15 Detergente 

15 -18 Solubilizante 

FONTE: SILVA, PANZETTO E ROSA, 2003. 

Na Tabela 5, observam-se as principais aplicações industriais dos 

biossurfactantes correlacionadas com sua funcionalidade (BANAT, 2000; 

BANAT, MAKKAR E CAMEOTRA, 2000).  

TABELA 5 – PRINCIPAIS APLICAÇÕES COMERCIAIS DOS BIOSSURFACTANTES 
Funções Campos de aplicação 

Emulsionantes e dispersantes 
Cosméticos, tintas, biorremediação, óleos, 
alimentos. 

Solubilizantes Produtos farmacêuticos e higiene. 
Agentes molhantes e 
penetrantes 

Produtos farmacêuticos, têxteis e tintas. 

Detergentes Produtos de limpeza, agricultura. 

Agentes espumantes 
Produtos de higiene, cosméticos e flotação de 
minérios. 

Agentes espessantes Tintas e alimentos 
Seqüestrantes de metais Mineração 
Fator de crescimento 
microbiano 

Tratamento de resíduos oleosos. 

Desemulsificantes 
Tratamento de resíduos, recuperação de 
petróleo. 

Redutores de viscosidade Transporte em tubulações, oleodutos. 
Dispersantes Misturas carvão-água, calcáreo-água 
Fungicida Controle biológico de fitopatógenos 
Agente de recuperação Recuperação terciária de petróleo (MEOR) 

FONTE: BANAT, MAKKAR E CAMEOTRA, 2000. 
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2.4.1 Aplicabilidades do biossurfactante na indústria 

• Limpeza de reservatórios  

Resíduos e frações de óleos pesados que sedimentam no fundo de 

tanques de estocagem são altamente viscosos e podem não ser são 

removidos através de bombeamento convencional. A remoção requer 

lavagem com solventes ou limpeza manual, ambas perigosas, demoradas e 

caras. Um processo alternativo de limpeza é o uso de biossurfactantes que 

promovem a diminuição na viscosidade e a formação de emulsões O/A, 

facilitando o bombeamento dos resíduos e, após a quebra da emulsão, faz-

se a recuperação do óleo. Os sólidos resultantes carregam uma quantidade 

limitada de óleo residual pela ação detergente do biossurfactante, tornando o 

descarte destes resíduos menos problemático (BOGNOLO, 1999). A 

utilização de biossurfactantes para a limpeza de tanques, em substituição 

aos surfactantes convencionais, promove a limpeza e recuperação de 90% 

dos hidrocarbonetos presentes no resíduo (BANAT et al., 1991). 

• Recuperação melhorada do petróleo (EOR – Enhanced oil recovery) 

Na recuperação melhorada do petróleo (EOR), utiliza-se 

microrganismos, ou seu produto de metabolismo, para produção de 

surfactantes que reduzem a tensão interfacial óleo-rocha, que minimizam as 

forças capilares e impedem a movimentação do óleo por emulsificação e/ou 

quebra do filme de óleo retido nas rochas, aumentando, consequentemente, 

a recuperação do óleo residual (BANAT, 1995).  A utilização desses 

biossurfactantes pode envolver estratégias como: 

ü Injeção de microrganismos produtores de biossurfactantes no 

reservatório e subsequente propagação in situ; 

ü Injeção de nutrientes no reservatório, estimulando o crescimento de 

microrganismos; 

ü Produção de biossurfactantes em reatores e introdução posterior no 

reservatório. 
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Nos dois primeiros exemplos, é necessário que o reservatório 

contenha bactérias em quantidade suficiente e, no último caso, são 

necessárias etapas iniciais de produção, purificação e injeção do surfactante 

(BANAT, 1995; BANAT, MAKKAR E CAMEOTRA, 2000). 

Para serem úteis na EOR in situ, os microrganismos devem-se 

desenvolver em condições extremas, como alta temperatura, pressão, 

salinidade e baixa concentração de oxigênio. Vários microorganismos 

adaptados a condições extremas e com capacidade para recuperação de 

óleo têm sido isolados e estudados (JENNEMAN et al., 1983). O mecanismo 

in situ deve-se, provavelmente, a múltiplos efeitos dos microrganismos no 

ambiente e no óleo. Estes efeitos ocorrem de uma forma sinérgica, no qual, 

inclui a formação de gás e aumento da pressão, produção de ácido e 

degradação da matriz calcárea, redução na viscosidade do óleo e da tensão 

interfacial (JACK, 1988; KHIRE E KHAN, 1994).  

• Inversão de molhabilidade de superfície 

Molhabilidade é, usualmente, definida como uma tendência do fluido 

se espalhar ou aderir sobre a superfície sólida. Essa informação é de 

fundamental importância para entender os problemas com o fluxo 

multifásico, desde a migração do óleo na rocha de origem até os 

mecanismos de produção primária e os processos de recuperação de óleo 

pesado (CRAIG, 1971).  

Variações na molhabilidade são frequentemente relatadas pela 

presença ou ausência de um filme de água entre o óleo e a superfície sólida. 

A literatura atribui importância fundamental ao filme aquoso na prevenção da 

molhabilidade da superfície sólida pelo óleo através da presença de um fino 

filme aquoso, no qual, previne o contato entre o óleo e a superfície, 

restringindo o fenômeno de inversão da molhabilidade (KAMINSKY E 

RADKE, 1997).  

Com isso, a molhabilidade pode ser determinada pela espessura do 

filme de água, ou seja, se o filme que separa o óleo da superfície sólida for 

estável, o sistema continua molhado por água. Se o filme for instável, poderá 

se romper possibilitando a saída de algumas camadas de água, deixando 
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então que o óleo entre em contato com a superfície sólida (HIRASAKI, 

1991). A existência do filme de água estável, que possui espessura na faixa 

de 1-100 nm, é consequência da repulsão entre as duplas camadas 

elétricas, ou seja, é necessário que as cargas superficiais da interface 

sólido-água e da interface água-óleo sejam de mesmo sinal (BUCKLEY et 

al., 1998).  

Componentes polares do óleo podem sofrer adsorção ou deposição 

na superfície sólida. Os asfaltenos são considerados responsáveis pela 

alteração na molhabilidade, devido à presença de seus grupos polares e 

apolares que podem interagir com a superfície sólida (SANTOS, 2003).  

A influência da temperatura na molhabilidade foi analisada em um 

sistema trifásico de vidro/água/betume (fase inicial do óleo no reservatório). 

Eles descrevem que medidas estáticas do ângulo de contato são menos 

sensíveis à temperatura do que medidas dinâmicas. Os autores argumentam 

que o ângulo de contato dinâmico do betume depende da viscosidade e da 

tensão interfacial entre o betume e a água, enquanto que o ângulo de 

contato estático depende apenas das tensões interfaciais relacionadas pela 

equação de Young (Equação 3) (BASU, NANDAKUMAR E MASLIYAH, 

1996; ZISMAN, 1964): 

SLsLV γγθγ −=cos  

 EQUAÇÃO 3 

 

Onde,  γLV = Tensão superficial do líquido; 

  γS = Energia de superfície do solo; 

  γSL = Energia de superfície do solo em um líquido. 

As superfícies molháveis pela água são aquelas que apresentam 

ângulo de contato menor que 90º, superfícies neutras, igual a 90º e 

superfícies molháveis pelo óleo, maior do que 90º, uma vez que o ângulo de 

contato é medido na fase aquosa, por convenção da literatura (SHAW, 

1992). 

A Figura 2 ilustra a definição do ângulo de contato entre uma gota 

líquida e uma superfície plana e horizontal. Nesta figura, γS e γLV são a 
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energia de superfície do sólido e a tensão superficial do líquido em equilíbrio 

com o vapor, respectivamente; γSL é a energia da interface sólido-líquido. 

FIGURA 2 – ÂNGULO DE CONTATO θ ENTRE UMA GOTA LÍQUIDA E UMA 
SUPERFÍCIE PLANA E HORIZONTAL 

 

 

 
FONTE: SILVA, 2003. 

 

Em superfície sólida, quanto menor for o ângulo de contato, maior 

será sua molhabilidade em água, ou seja, mais estável será o filme de água 

estabelecido no transporte de óleo pesado pelo método de core-flow. Esse 

método é visto como alternativa viável para o transporte e produção de 

petróleo altamente viscoso presente no Brasil, pois sua grande vantagem é 

que se utiliza pequena quantidade de água, representando um passo 

significativo em direção à sua implantação definitiva (SILVA, 2003). 

Um problema encontrado no método core-flow, relaciona-se com a 

tendência do óleo em aderir às paredes da tubulação. À medida que o óleo 

se acumula em pontos das paredes do duto, existe uma tendência de 

aumento da perda de carga, chegando algumas vezes até ao bloqueio total 

da seção de fluxo da tubulação. Esse grau de aderência nas paredes 

metálicas do duto está diretamente relacionado com a composição do óleo e 

com o material interno da tubulação (SILVA, 2003). 

 Com isso, vem-se estudando a possibilidade de revestir esses dutos 

com filmes aquosos, onde são adicionadas soluções de agente de 

molhabilidade, produtos hidrofílicos ou oleofóbicos, com o intuito de inverter 

sua molhabilidade e proporcionar uma diminuição na atratividade pelo óleo 

(SILVA, 2003). 

• Biossurfactantes em produtos de higiene e cosméticos 

A preparação de biossurfactantes pela ação enzimática sobre 

moléculas hidrofóbicas promoveu um novo direcionamento na produção 

destes compostos, principalmente para utilização em produtos de higiene e 
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cosméticos, devido a sua compatibilidade com a pele (BANAT, MAKKAR E 

CAMEOTRA, 2000; BROWN, 1991).  

Um produto comercial à base de soforolipídios/propilenoglicol 

apresentou excelente compatibilidade dérmica, sendo utilizado como 

hidratante em cremes faciais (YAMANE, 1987). Alguns soforolipídios são 

utilizados como umectantes para incorporação em produtos de maquiagem. 

A KAO Co. Ltda desenvolveu um processo fermentativo para produção de 

soforolipídios que, posteriormente, sofrem esterificação, resultando em um 

produto com aplicação em batons e como hidratante para pele e cabelos 

(DESAI E DESAI, 1993). 

• Biossurfactantes como umectante e dispersante de pigmentos 

Nos processos têxteis, nenhuma das propriedades funcionais é mais 

importante do que a detergência e a umectação. A umectação permite abrir 

as estruturas compactas dos substratos têxteis para permitir a remoção dos 

contaminantes ou a penetração dos corantes e agentes de acabamento, e a 

detergência remove, suspende e emulsiona os contaminantes (MENEZES, 

2005). 

Para um surfactante ter ação de umectante, é necessário que reduza 

significativamente a tensão superficial da água, concentrando-se em toda a 

superfície das partículas, provocando assim, um aumento da molhabilidade. 

Consequentemente, haverá a remoção de gases, como o ar, e de outros 

contaminantes que estarão na superfície das partículas (MENEZES, 2005).  

Na ausência de um agente redutor da tensão superficial, a umectação 

é prejudicada, o que dificulta a penetração da água nas partículas de 

pigmento, provocando sedimentação. Este efeito é também importante na 

aderência da tinta em superfícies porosas como a madeira, em que o ar 

adere nas fibras hidrófilas e precisa ser substituído pelo material de 

recobrimento (SILVA, PANZETTO E ROSA, 2003). 

Um agente dispersante faz com que haja a manutenção do 

movimento das partículas umectadas no interior do líquido, que resulta em 

uma suspensão permanente. O objetivo desta suspensão é que as 

partículas do pigmento, recobertas por um tensoativo, já não se atraiam. O 
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primeiro estágio da dispersão de um pigmento em tintas líquidas 

corresponde à separação das partículas de pigmentos, destruindo 

aglomerados. O segundo é a estabilidade da emulsão, ou seja, a 

manutenção das partículas separadas entre si, distribuídas uniformemente 

no meio líquido e, assim, permanecendo ao longo do tempo (SILVA, 

PANZETTO E ROSA, 2003). 

Uma boa dispersão do pigmento contribui com o brilho do filme da 

tinta, pois mantém ao mínimo a irregularidade no filme seco. Os tensoativos 

escolhidos de modo adequado, segundo as diferentes necessidades, 

conferem as propriedades de emulsão e dispersão. A Tabela 6 mostra 

alguns tensoativos utilizados em dispersão de pigmentos, com seus 

respectivos BHLs (SILVA, PANZETTO E ROSA, 2003).  

 

TABELA 6 – TENSOATIVOS UTILIZADOS EM DISPERSÃO DE PIGMENTOS 

Produto BHL Aplicação 

Nonilfenol etoxilado 13,3 Umectante 

Nonilfenol etoxilado  14,1 Umectante, alastrante 

Nonilfenol etoxilado 12,3 
Agente de nivelamento, evita o 

fenômeno de flotação 

Álcool láurico etoxilado  12,9 Umectante 

Monooleato de sorbitan  4,3 - 8,6 Co-dispersante umectante 

FONTE: SILVA, PANZETTO E ROSA, 2003 
 

2.5 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

O projeto de perfuração de um poço de petróleo, em terra (onshore) 

ou no mar (offshore), contempla as atividades relacionadas à perfuração 

propriamente dita do poço, que tem como objetivo proporcionar a 

comunicação do reservatório com a superfície.  O projeto do poço determina 

as várias fases de perfuração, envolvendo a seleção de técnica apropriada 

nas etapas de perfuração, cimentação e revestimento do poço; tipo de sonda 

e unidade de perfuração; equipamentos (brocas, colunas de perfuração e 

revestimento, ferramentas de monitoração e controle de trajetória do poço, 
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ferramentas de perfilagem e outros) e dos fluidos de perfuração (THOMAS, 

2004).   

Fluidos de perfuração são misturas complexas de sólidos, líquidos e, 

por vezes, até gases.  Do ponto de vista químico, eles podem assumir 

aspectos de suspensão, dispersão coloidal ou emulsão, a depender do 

estado físico dos componentes. Sua classificação é definida de acordo com 

o seu constituinte principal sendo: fluidos à base de água, fluidos à base de 

gás e fluidos à base de óleo. Recentemente, a terminologia de fluidos 

oleosos tem sido substituída por uma nova classe chamada fluidos 

sintéticos. Segundo Caenn e Chillingar, esse tipo de fluido é aplicado em 

situações mais severas de perfuração, em substituição aos fluidos à base de 

óleo. Contudo, os mais utilizados na maioria das perfurações em todo o 

mundo são os fluidos à base de água por serem considerados 

ecologicamente seguros (CAENN E CHILLIGAR, 1996). 

A natureza das fases dispersa e dispersantes, bem como os 

componentes básicos definem não apenas o tipo de fluido, mas também as 

suas características e propriedades. Os fluidos de perfuração devem ser 

formulados de forma a garantir uma perfuração rápida e segura.  Desta 

forma, é desejável que o fluido apresente as seguintes características 

(CAENN, DARLEY E GRAY, 2011): 

• ser estável quimicamente; 

• estabilizar as paredes do poço, mecânica e quimicamente; 

• facilitar a separação dos cascalhos na superfície; 

• manter os sólidos em suspensão quando estiver em repouso; 

• ser inerte em relação a danos às rochas produtoras; 

• aceitar qualquer tratamento, físico e químico; 

• ser bombeável; 

• apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna 

de perfuração e demais equipamentos do sistema de circulação; 

• facilitar as interpretações geológicas do material retirado do poço. 

• Apresentar custo compatível com a operação.  
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Os fluidos de perfuração possuem, basicamente, as seguintes 

funções (GROWCO E HARVEY, 2005): 

• Limpar o fundo do poço dos cascalhos gerados pela broca e 

transportá-los até a superfície; 

• Exercer pressão hidrostática sobre as formações, de modo a evitar o 

influxo de fluidos indesejáveis e estabilizar as paredes do poço; 

• Resfriar e lubrificar a coluna de perfuração e a broca. 

2.5.1 Propriedades dos fluidos de perfuração 

Os fluidos de perfuração apresentam propriedades físicas e químicas. 

As propriedades físicas são mais genéricas se aplicadas a qualquer tipo de 

fluido. São elas (THOMAS, 2004): 

• densidade: é quantificada por uma balança de lama, sendo seu limite 

mínimo e máximo projetado de acordo com a pressão de poros e pressão de 

fratura das formações expostas; 

• parâmetros reológicos: Define o comportamento de fluxo de um fluido, 

cujos parâmetros influenciam diretamente no cálculo de perdas de carga na 

tubulação e velocidade de transporte dos cascalhos; 

• forças géis: Alguns fluidos de perfuração são tixotrópicos, isto é, 

adquirem um estado semi-rígido quando estão em repouso e voltam a 

adquirir um estado de fluidez quando estão novamente em movimento. A 

força gel é um parâmetro também de natureza reológica, que indica o grau 

de gelificação devido à interação elétrica entre as partículas dispersas. A 

força gel inicial mede a resistência para colocar o fluido em fluxo, enquanto a 

força gel final mede a resistência do fluido para reiniciar o fluxo, quando este 

fica certo tempo em repouso. A diferença entre elas indica o grau de 

tixotropia do fluido; 

• parâmetros de filtração: A capacidade do fluido de perfuração em 

formar uma camada de partículas sólidas úmidas, denominada reboco, 

sobre as rochas permeáveis expostas pela broca é de fundamental 

importância para o sucesso da perfuração e da completação do poço. Para 

formar o reboco, deve haver o influxo da fase líquida do fluido do poço para 
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a formação. Este processo é conhecido como filtração. É essencial que o 

fluido tenha uma fração razoável de partículas com dimensões ligeiramente 

menores que as dimensões dos poros das rochas expostas. Quando existem 

partículas sólidas com dimensões adequadas, a obstrução dos poros é 

rápida e somente a fase líquida do fluido, o filtrado, invade a rocha; 

•  análises de Lubricidade: Os fluidos de perfuração devem apresentar 

alta lubricidade, para isto, os lubrificantes são adicionados de forma a 

facilitar a penetração da broca e da coluna na formação. Para calcular o 

coeficiente de lubricidade (CL) é necessário obter o fator de correção (Fc), 

Equação 4. 

)(
)(34

AmostradaLeitura
ÁguadaLeituraFc =

 

EQUAÇÃO 4 

Assim, através da Equação 5, se determina o coeficiente de 

lubricidade, que é adimensional. 

100
*)( FcAmostradaLeituraCL =

 

EQUAÇÃO 5 

 

2.5.2 Tipos de Fluidos de perfuração  

• Fluidos base água não inibidos (Fluido nativo) 

São fluidos que contém argilas naturais e/ou industrializadas como 

agente viscosificante, podendo apresentar-se como suspensões ou 

dispersões coloidais. Normalmente são constituídas por duas fases: fase 

contínua (dispersante ou dispergente) composta por água cuja qualidade 

pode variar desde água doce até soluções salinas de sódio, potássio e, fase 

descontínua (fase dispersa) formada por quantidades variáveis de argila, 

adensante e obturantes (CAENN, DARLEY E GRAY, 2011).  
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Em sua grande maioria, são utilizados para perfurar trechos iniciais de 

poço onde alguns requisitos de qualidade como diâmetro (caliper) e 

rugosidade não são tão importantes. Devido a baixa capacidade de inibição 

as formações expostas, este tipo de fluido deve ser evitado em contato 

prolongado com as paredes do poço, afim de minimizar os problemas 

vinculados tais como desmoronamento, fechamento, formação de batentes, 

dentre outros. Com isto a aplicação do fluido fica direcionada a fases curtas 

e em que se tenham boas taxas de penetração e em que as inclinações 

sejam baixas (THOMAS, 2004). 

• Fluido convencional 

É o fluido de perfuração preparado com água doce e argila ativada e 

pH ajustado para a faixa de 9 a 11. Normalmente este fluido possui 

densidade entre 8,6 e 8,8 lb/gal podendo ser adensado. É empregado, 

normalmente, na forma de tampões viscosos periódicos com o objetivo de 

promover a remoção de cascalhos que eventualmente não foram removidos 

pelo fluxo anular de água. Pode-se empregar este fluido em outras 

situações, tais como: tampão de sustentação de tampões de cimento; fluido 

de sustentação de cascalhos durante a manobra curta e espaçador a 

substituição de fluido (LYONS E PLISGA, 2004). 

O fluido convencional apresenta limite de escoamento e géis altos e 

progressivos, baixa viscosidade plástica, filtrado sem controle e baixo poder 

de inibição. Assim não é recomendável, por questões de estabilidade de 

poço, mantê-lo por muito tempo no poço bem como descer revestimento 

devido ao potencial risco de prisão por diferencial de pressão (CAENN, 

DARLEY E GRAY, 2011). 

• Fluido salgado tratado com amido – STA 

Fluido de perfuração preparado a partir de uma dispersão de argila 

(nativa ou industrial) com salinidade adequada à inibição química da 

formação e com controle de filtrado proporcionado pela adição de amido. 

Trata-se de um fluido fabricado normalmente com géis e limite de 
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escoamento baixos que dependem da concentração de argila empregada 

(LYONS E PLISGA, 2004).  

• Fluido convencional com obturantes 

É o fluido convencional ao qual se agrega agentes obturantes com o 

objetivo de selar as formações porosas. Assim como o fluido convencional, 

apresenta altos géis e baixo poder de inibição. É empregado quando se 

perfura fases em que predominam grandes extensões de areias 

inconsolidadas intercaladas com calcários frequentemente existentes em 

profundidades de água pequenas (GROWCO E HARVEY, 2005).  

O fluido age sobre estas formações obturando os poros, provocando 

um selamento que permite avançar a perfuração sem perdas ou com perdas 

de fluido em volumes aceitáveis minimizando também problemas de 

desmoronamento, prisão de ferramenta, repassamentos e topadas de 

revestimento. Este fluido não deve ser empregado quando se prevê grandes 

extensões de formações argilosas devido ao risco de enceramento e baixas 

taxas de penetração (CAENN, DARLEY E GRAY, 2011). 

• Fluidos inibidos ou de alta performance 

Os fluidos inibidos são programados para perfurar rochas de elevado 

grau de atividade, ou seja, quando interage quimicamente com a água, 

tornando-a plástica, expansível, dispersível ou até mesmo solúvel. Os fluidos 

inibidos são acrescidos de aditivos conhecidos como inibidores. Esses 

inibidores podem ser eletrólitos e/ou polímeros, que tem a propriedade de 

retardar ou diminuir esses efeitos (THOMAS, 2004).  

Os inibidores físicos, geralmente polímeros, são utilizados para ajudar 

a manter a estabilidade das paredes do poço e minimizar a dispersão dos 

cascalhos perfurados ao fluido. Estes polímeros são adsorvidos na 

superfície dos cascalhos, protegendo da desintegração e impedindo o 

contato direto com a água. Outros produtos como óxido de cálcio e cloretos 

de cálcio, potássio e sódio, conferem uma inibição química porque reagem 

com a rocha alterando-lhe a composição e reduzem a atividade química da 

água (THOMAS, 2004; CAENN, DARLEY E GRAY, 2011). 
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• Fluido a base óleo ou fluido sintético 

 Fluido de perfuração a base óleo ou sintético é composto por uma 

fase contínua ou dispersante constituída por uma fase orgânica, geralmente 

composta por hidrocarbonetos líquidos, água correspondente a fase 

dispersa, e aditivos como, emulsificante, gelificante, redutor de filtrado, 

surfactante e dentre outros. Os fluidos podem ser emulsão direta (água/óleo) 

quando o teor de água for menor que 10 %, ou emulsão inversa (óleo/água) 

quando o teor de água for de 10 % a 45% (LYONS E PLISGA, 2004; 

LYONS, 1996). 

Devido ao alto custo inicial e ao grau de poluição, o fluido a base óleo 

é empregado com menor frequência do que o fluido a base água. As 

principais características dos fluidos a base óleo são: elevado grau de 

inibição em relação as rochas ativas, baixa taxa de corrosão, alta 

lubricidade, baixa solubilidade de sais inorgânicos e propriedades 

controláveis acima de 350 ° F até 500° F (THOMAS, 2004).  

• Fluido a base de ar ou gás 

Perfuração a ar ou gás é um termo genérico aplicado quando o ar ou 

o gás, como todo ou parte, é usado como circulante na perfuração rotativa. 

Esse tipo de fluido é utilizado em situações de zonas com perda de 

circulação severas e formações produtoras com baixa pressão ou grande 

susceptibilidade a danos (LYONS et al, 2009). 

A perfuração com ar puro utiliza apenas ar comprimido ou nitrogênio 

como fluido, tendo aplicação limitada a formações que não produzam 

elevadas quantidades de água, nem contenham hidrocarbonetos. Essa 

técnica pode ser aplicada em formações duras, estáveis ou fissuradas, onde 

o objetivo é aumentar a taxa de penetração (THOMAS, 2004).  

A perfuração com névoa, mistura da água dispersa no ar, é 

empregada em formações que produzem água. Suas principais vantagens 

são de permitir pequenos influxos de água da formação e possuir risco 

reduzido de explosão usando ar. Suas principais limitações nesta condição 

consistem na adição de surfactantes para gerir uma situação de influxo de 

água quando da perfuração com ar gerando a névoa, requer maiores vazões 
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de gás que na perfuração com ar, requer formações consolidadas, possui 

difícil avaliação das vazões de influxo e, portanto, da efetividade da névoa 

(LYONS et al, 2009). 

A espuma é uma dispersão do gás em um líquido, no qual a fase 

contínua é constituída por um filme delgado, estabilizado através de um 

tensoativo. As vantagens quanto sua utilização são alto poder de 

carreamento de cascalhos, menor consumo de gás comparado a ar/névoa e 

é aplicável a grandes diâmetros de poço. Suas principais limitações nesta 

condição são dificuldade de separação, poluição ambiental e equipamento 

adicional para sistema fechado (LYONS et al, 2009). 

Quando se deseja perfurar com um gradiente de pressão 

intermediário aos fornecidos pelos fluidos convencionais e espumas, pode-

se optar pelos fluidos aerados. Essa técnica consiste em injetar ar, 

nitrogênio ou gás natural no fluxo continuo do fluido de perfuração, 

diminuindo a densidade do sistema. Sua aplicabilidade é recomendada em 

regiões com perda de circulação severas (THOMAS, 2004).   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 REAGENTES 

Os reagentes utilizados para o desenvolvimento desse trabalho foram 

todos de grau analítico, como descrito na Tabela 7. 

TABELA 7 – REAGENTES UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Reagente Fabricante 

Acetato de etila P.A. MERCK 

Acetona P.A. Quimex- F. MAIA Indústria e comércio Ltda 

Ácido Sulfúrico 98% P.A. Synth-Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda 

Álcool etílico 99,8% P. A. Dinâmica Química Contemporânea Ltda 

Álcool metílico 99,8% P. A. VETEC Química Fina Ltda 

Alkaline Proteinase BIOVET® PESHTERA 

Cloreto de sódio P.A. Quimex-F.MAIA Indústria e comércio Ltda 

Clorofórmio P.A. Quimex-F.MAIA Indústria e comércio Ltda 

Cromatofolha-Alumínio CCF-C/25 MERCK 

D-Glicose Anidra (Dextrose) P.A. Synth-Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda 

Dimetilsulfóxido deuterado MERCK 

Éter Etílico P.A. QEEL-Química Especializada Erich Ltda 

Fermento Biológico seco  Gist Brocades Chile S.A. 

Glicerina P.A. QEEL-Química Especializada Erich Ltda 

Hidróxido de potássio P.A. VETEC Química Fina Ltda 

Lipozyme TL IM Novozymes Latin América Ltda 

Lipozyme RM IM Novozymes Latin América Ltda 

Neutral Proteinase BIOVET® PESHTERA 

N,N-Dimetilformamida P.A. CRQ Cromato Produtos Químicos Ltda 

Novozym 435 Novozymes Latin América Ltda 

Óleo de mamona PROQUINOR Produtos quím. do nordeste Ltda 

Óleo mineral LAPON Química e Natural Ltda 

Sílica gel 60 Kieselgel 60 – Fluka Chemie AG 

Sulfato de sódio anidro P.A. MERCK 

 
 



 

 

48

3.2. AMOSTRAS  

Nesse trabalho utilizou-se amostra de biodiesel, óleo de mamona e 

petróleo. O óleo de mamona comercial, refinado e sem nenhum tratamento 

prévio, Tipo I, apresentou as especificações descritas na Tabela 8. A 

amostra do petróleo e do biodiesel foi cedida pela Petrobras e suas 

especificações estão descritas nas Tabelas 9 e 10.  

TABELA 8 – COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES PARA O ÓLEO DE MAMONA 
REFINADO TIPO I 

Ácidos graxos % 

Ricinoléico 90,0 

Linoléico 4,2 

Oléico 3,0 

Esteárico 1,0 

outros 1,8 

Propriedades Especificações 

Densidade (25 ºC) 0,957 - 0,961 

Cor Gardner (máx.) 2 

Índice de acidez 1,5 mg KOH/g 

Índice de saponificação 176-184 

Índice de hidroxilas 160-168 mg KOH/g 

Solubilidade em álcool Completa 

Umidade 1,0% Karl Fischer 

 

TABELA 9 – ESPECIFICAÇÕES PARA O BIODIESEL 

         Especificações do biodiesel 

Tipo de Fluido: biodiesel de mamona 

Data da coleta: 20-09-2006. 

 

TABELA 10 – ESPECIFICAÇÕES PARA O PETRÓLEO 

         Especificações do petróleo 

Tipo de Fluido: Petróleo 

Campo/ Poço: CJ-N 

% BSW: 5,32 

Densidade: 0,878 g/cm3 á 25ºC 
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3.3 EQUIPAMENTOS 

Foram utilizados os equipamentos listados a seguir. 

§ Agitador magnético com placa aquecedora – QUIMIS M25006; 

§ Agitador mecânico – Hamilton Beach; 

§ Agitador mecânico – IKA LABOTERCHNIK RW 20.n; 

§ Balança analítica – SCIENTECH modelo AS 210; 

§ Banho cinemático para viscosímetro MA-135 – Marconi equipamentos 

para laboratório; 

§ Banho termostático - FISATAM M550; 

§ Centrífuga a vácuo e temperatura - Centrivap Concentrador 

LABCONCO; 

§ Centrífuga modelo Himac CR 21G, da HITACHI; 

§ Cromatógrafo líquido de alta eficiência- Varian® 9002 com detector de 

índice de refração; 

§ Espectrofotômetro de infravermelho, modelo ABB, série MB 104, da 

BOMEN; 

§ Espectrofotômetro de ressonância magnética nuclear, modelo 

Mercury 200 MHz, da VARIAN; 

§ Estufa rotatória (Roller Oven); 

§ Filtro API Fann; 

§ Incubadora de bancada refrigerada – CIENTEC Equip. Laboratório 

CT-712R; 

§ Lubricidímetro Fann 

§ Manta aquecedora – QUIMIS; 

§ Rotavaporador - FISATAM M802; 

§ Tensiômetro - Termo Cahn DCA 315;  

§ Viscosímetro Fann. 
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3.4 OBTENÇÃO DO ÁCIDO RICINOLÉICO 

Em um balão de três bocas, de fundo redondo, equipado com 

termômetro e condensador de refluxo adicionou-se 34,44 mmol (30 g) de 

óleo de mamona. O sistema foi mantido sob aquecimento a 70ºC usando 

manta aquecedora termostatizada.  
Amostras de 60 mL de álcool etílico e 106,94 mmol (6 g) de KOH 

(hidróxido de potássio) solubilizados em 10 mL de água destilada foram 

adicionados em um balão reacional de 250 mL, sendo permanecida sob 

aquecimento por duas horas. Posteriormente, o produto da reação foi 

adicionado em um balão de decantação e submetido a lavagens com água 

destilada, a 80 ºC (aproximadamente 180 mL) e solução de ácido sulfúrico 

30 % até pH entre 3-4. Para remoção da água adsorvida pelo processo de 

lavagem, adicionou-se sulfato de sódio anidro e éter etílico. Após 

evaporação total do éter etílico, a mistura foi filtrada em filtro de papel. 

Para separação do ácido ricinoleico dos demais ácidos presentes a 

mistura, foi adicionado acetona P.A. na proporção 1:1.   A mistura resultante 

foi resfriada a 0 ºC e mantida nesta condição por duas horas com intuito de 

promover a cristalização dos ácidos graxos, uma vez que, o ácido ricinoléico 

o único a permanecer líquido nestas condições. Em seguida, a mistura 

resfriada foi centrifugada a 15.000 rpm e filtrada por gravimetria para a 

separação dos cristais dos ácidos graxos e do ácido ricinoléico, obtendo-se, 

aproximadamente, 83,76 mmol (25 g) de ácido ricinoléico (ácido cis 12-

hidroxi-9-octadecenóico).  

3.5. ANÁLISE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (13C RMN) DO 

ÁCIDO RICINOLÉICO 

Cerca de 100 mg do produto obtido pela saponificação e acidificação 

do óleo de mamona, purificado e solubilizado em 0,7 mL de dimetil-sufóxido 

deuterado (DMSO), foi analisado em um espectrômetro de ressonância 

magnética nuclear da Varian, modelo Mercury 200, à temperatura ambiente. 
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3.6 OBTENÇÃO E PURIFICAÇÃO DO BIOSSURFACTANTE  

Para obtenção do biossurfactante, solubilizou-se 0,6253 mmol de D-

glicose em 5 mL de DMF (dimetilformamida), em seguida, adicionado 2,5 

mmol de ácido ricinoléico (Figura 3). A mistura reacional foi homogeneizada 

e retirada alíquotas antes e depois da adição do catalisador (protease de 

Bacillus subtillis alcalina) por um período de 7 (sete) dias, para a 

quantificação da conversão da D-glicose em Ricinoleato de D-glicose por 

CLAE (cromatografia líquida de alta eficiência).  

FIGURA 3– ESTERIFICAÇÃO DO ÁCIDO RICINOLEICO  

 
 

4

Ácido RicinoléicoD-glicose
50°C
7 dias

175 rpm

N, N Dimetilformamida

Catalisador (enzima)
C6H12O6 + CH3(CH2)14(CH)2COOH Ricinoleato de D-glicose

Estrutura provável do Ricinoleato de D-glicose 

 
 

A mistura reacional foi então filtrada em um funil de vidro contendo 

filtro de papel para a retirada total do catalisador, insolúvel no meio 

reacional. O filtrado foi colocado num balão de fundo redondo e acoplado em 

um sistema com rotavaporador e bomba de alta eficiência para promover o 

vácuo a 60º C, e consequentemente, a remoção do DMF – n,n- 

dimetilformamida (solvente orgânico).  

A retirada do solvente resultou na formação de duas fases, uma fluida 

que foi retirada por inversão e uma mais viscosa, que foi solubilizada em 
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acetona. Através do CCD foi possível observar que a fase fluida é o ácido 

ricinoléico que não reagiu. A fase solubilizada em acetona foi resfriada para 

provomer a precipitação da D-glicose residual, filtrada em filtro de papel, e 

em seguida, concentrada em um rotavaporador a vácuo a 50 ºC. A D-glicose 

por possuir baixa solubilidade em acetona, cristaliza, facilitando assim o 

processo de separação do reagente e produto por meio de um processo de 

filtração. 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DO BIOSSURFACTANTE 

3.7.1 Cromatografia em Coluna (CC) 

A coluna cromatográfica foi recheada com sílica gel (35-70 mesh) e 

preenchida com clorofórmio, em seguida 1 g da amostra solubilizada a 50ºC, 

em 5 mL metanol, foi adicionada na coluna. Após a sua adsorção na coluna, 

foi dado prosseguimento à eluição com clorofórmio, vertendo o eluente até a 

extração total da fase oleosa, em seguida o eluente foi substituido para 

mistura de clorofórmio/metanol (9:1) e adicionado até a extração total do 

produto. As frações foram recolhidas em frascos e analisadas através do 

CCD. Definido qual a fração do produto, o mesmo foi concentrado em um 

rotavaporador a vácuo, a 50 ºC, e refrigerado para as futuras análises. Neste 

processo, obteve-se 0,3 g de produto. 

3.7.2 Espectroscopia na região de infravermelho médio 

A caracterização estrutural do biossurfactante obtido foi realizada 

através da deposição da solução do surfactante em clorofórmio sobre uma 

pastilha de KBr, utilizando um espectrofotômetro de infravermelho por 

transformada de Fourier (FT-IR) da BOMEN, modelo ABB, série MB 104, na 

faixa de 4000 a 500 cm-1.  

3.7.3 Quantificação da taxa de conversão através da cromatografia 
liquida de alta eficiência (CLAE) 

A quantificação do teor de d-glicose contido no meio reacional foi 

realizada em um cromatógrafo líquido Varian modelo 9002, acoplado a um 

detector de índice de refração Varian modelo 9040. Um software Galaxie 
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Workstation versão 1.8 foi usado para registrar os cromatogramas e medir 

as áreas dos picos. Utilizou-se uma coluna Varian HPLC - Metacarb 87P 

(150 mm x 7,8 mm). O solvente utilizado foi água de alta pureza (Milli-q), 

sendo sua desgazeificação realizada em microondas com 100 % da potência 

por 10 minutos. A análise de cromatografia foi realizada à temperatura de 

60°C, onde as alíquotas de 20 µl (vinte microlitros) da amostra foi injetada 

com seringa Hamilton de 100 µl e o seu tempo de corrida foram de 30 

minutos. Os cálculos da conversão foram baseados nas áreas abaixo do 

cromatograma das amostras subtraídos das amostras sem a adição do 

catalisador (branco). 

3.8 MODELO ESTATÍSTICO 

Para a determinação das condições experimentais que maximizem o 

processo de conversão, ou seja, um melhor rendimento mássico relacionado 

à síntese do ricinoleato de D-glicose, foi realizado um planejamento 

experimental fatorial com 2 níveis e 4 variáveis e um ponto central escolhido 

aleatoriamente. As variáveis escolhidas foram: temperatura do sistema 

reacional, tempo de reação, concentração de enzima e razão molar do 

substrato/d-glicose. Baseado em estudos realizados preliminarmente, a 

agitação foi mantida constante a 175 rpm e sem adição de água na mistura 

reacional, pois o seu excesso inativa os biocatalisadores tendo, portanto, 

uma influência negativa sobre a conversão da D-glicose em ricinoleato de D-

glicose. O intervalo de estudo das variáveis foi determinado de modo a 

abranger a maioria dos dados relatados na literatura. A Tabela 11 mostra os 

intervalos de estudo das variáveis nesse trabalho.  

TABELA 11– INTERVALO DE ESTUDO DAS VARIÁVEIS PARA O 
PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO ADOTADO. 

Variáveis Intervalo de estudo 

Temperatura (T) 30 – 60ºC 

Tempo de reação (tempo)* 3 – 7 dias 

Concentração de enzima (Conc. Enz.) 20 – 40 mg/mL 

Razão molar do substrato (RM) 2:1 – 4:1 (mol/L) 

* ponto central = 5 dias 
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A matriz experimental utilizada para o planejamento fatorial é 

mostrada na Tabelas 12. Cabe ressaltar que os experimentos foram 

realizados aleatoriamente e o erro experimental foi obtido através da média 

e do desvio padrão do último ponto. O uso do planejamento fatorial e a 

análise estatística permitiram expressar o rendimento do processo utilizando 

um modelo estatístico, podendo a resposta ser escrita como uma função das 

variáveis significativas. 

TABELA 12  – MATRIZ EXPERIMENTAL 

Ensaio T (ºC) Tempo (dias) Conc. Enz.(mg/mL) RM (mol/L) 

1 -1 -1 -1 -1 
2 1 -1 -1 -1 
3 -1 1 -1 -1 
4 1 1 -1 -1 
5 -1 -1 1 -1 
6 1 -1 1 -1 
7 -1 1 1 -1 
8 1 1 1 -1 
9 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 
11 -1 1 -1 1 
12 1 1 -1 1 
13 1 0 -1 1 
14 1 -1 1 1 
15 -1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
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3.9 ESTUDO DA AÇÃO SURFACTANTE 

Para avaliar o comportamento do ricinoleato de D-glicose como 

agente de superfície, foi utilizado o método da placa de Wilhelmy que mede 

o peso do líquido arrastado por uma placa quando esta é levantada da 

superfície do líquido. O peso do líquido é proporcional à tensão superficial do 

mesmo. A placa é movida em direção à superfície do líquido até o menisco 

se conectar com a placa, e depois, a placa é levantada.  

A tensão superficial é calculada pela força resultante, isto é, a placa é 

elevada gradualmente e a força máxima de empuxo (Fmáx) necessária para 

deslocar a placa do líquido é medida por uma balança de precisão e, então, 

automaticamente relacionada à tensão superficial (γ) pela Equação 6. 

( )tl
mgFmáx

+
−

=
2

γ  

EQUAÇÃO 6 

Onde,  

m = Massa;  

l = Comprimento;  

t = Espessura da placa; 

g = Força da gravidade;  

γ = Tensão superficial expressa em mN/m. 

Os experimentos para determinar a tensão superficial foram obtidos 

pelo método da placa de Wilhelmy, no qual uma placa de vidro (23,5mm x 

0,2 mm) é imersa no líquido a ser analisado como descrito por Shaw em 

1992. 

Foram realizados em duplicata, com soluções aquosa de 

concentrações variando de 0,01 mM/L a 26,05 mM/L, a pH 5 (característico 

da água destilada) e em temperatura ambiente variando entre 22-25ºC. 
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3.9.1 Determinação da concentração micelar crítica (CMC)  

A concentração micelar crítica do biossurfactante foi estimada através 

do ponto de inflexão na curva de tensão superficial versus concentração do 

biossurfactante. 

3.9.2 Influência da salinidade 

De acordo com a literatura, os sais inorgânicos têm a tendência de 

aumentar a tensão superficial com o aumento da concentração, enquanto 

que substâncias conhecidas como surfactantes diminuem a tensão 

superficial até uma concentração limite, acima da qual mais nenhuma 

alteração é observada. Desta forma iremos analisar a eficiência do 

ricinoleato de D-glicose frente a soluções salinas com concentrações de 0, 

50 (0,857 M), 72 (1,232 M) e 115 (1,971 M) g/L de NaCl. 

A estabilidade do biossurfactante em meio salino foi determinada 

através das medidas de tensão superficial pelo método de placa de 

Wilhelmy, tendo como função a tensão superficial versus concentração do 

biossurfactante em soluções salinas variando. O valor de concentração das 

soluções salinas teve como parâmetro a norma PETROBRÁS N-2381 e os 

programas de fluidos de perfuração praticados pela PETROBRAS nos 

campos da UO-RN, sob anuência dos órgãos reguladores ambientais. 

3.9.3 Influência da temperatura  

Para determinar a influência da temperatura sobre a concentração 

micelar crítica, foram preparadas soluções aquosas do biossurfactante em 

concentrações de 0,11 mM/L a 26,05 mM/L. Posteriormente, a tensão 

superficial foi obtida com variação de temperatura de 25 e 55 ºC. 

Para evidenciar a estabilidade do biosuractante frente a temperaturas 

elevas, soluções aquosas de biossurfactante com concentração acima da 

cmc foram aquecidas a 100°C por um período de 180 minutos. As tensões 

superficiais foram medidas em intervalos de 20 minutos, sendo amostra 

resfriada naturalmente antes de cada análise. 
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3.9.4 Influência da variação do potencial hidrogenionico (pH)  

A estabilidade das soluções de biossurfactante em pH extremos foi 

determinado através das medidas de tensão superficial pelo método de 

placa de Wilhelmy a temperatura ambiente com intervalos de 0, 24 e 48 

horas. As soluções de biossurfactante foram preparadas com concentração 

acima da CMC e ajustado o pH, utilizando soluções tampão variando de 2-

12.  

As soluções tampão com variação de pH de 2 a 8, foram preparadas 

segundo método de Mcllvaine, no qual utiliza-se soluções de fosfato de 

sódio dibásico (Na2HPO4 0,2M) e ácido cítrico (C6H8O7 0,1 M). Para as 

soluções com pH de 10 e 12, foi utilizado o método de Ringer, no qual 

utiliza-se soluções de fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4 0,1M) e hidróxido 

de sódio (NaOH 0,1 M) (MORITA E ASSUMPÇÃO, 2007). 

3.9.5 Determinação da tensão interfacial 

As análises de tensão interfacial foram realizadas utilizando o 

aparelho Thermo Cahn - Contact Angle & Surface Tension-Radian Series 

300 com o método do anel utilizando como fase aquosa, água destilada e 

solução do biossurfactante em concentração acima da CMC e, como fase 

orgânica, óleo mineral. 

 

3.10 MOLHABILIDADE DO BIOSSURFACTANTE (ÂNGULO DE CONTATO) 

Atualmente, vêm-se estudando maneiras de melhorar o método core-

flow, que consiste em um método de transporte de óleo que utiliza água 

como lubrificante. Todavia, um dos problemas operacionais relaciona-se à 

aderência do óleo sobre a superfície da tubulação, ocasionando a perda de 

eficiência do processo. Uma forma de solucionar tal problema é a utilização 

de materiais hidrofílicos e/ou oleofóbicos como revestimento interno das 

tubulações, induzindo modificação de superfícies, ou seja, a molhabilidade 

das superfícies sólida para diminuir ou até mesmo evitar essa adesão, 

durante seu transporte (SILVA, 2003). 
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Com isso, teve-se como finalidade determinar a função de 

molhabilidade do ricinoleato de D-glicose e do éster de mamona, em vidro, 

visando uma futura aplicação como redutor de ângulo de contato através do 
método core-flow. 

A determinação do ângulo de contato foi realizada pelo método da 

placa de Wilhelmy, onde foi medido o ângulo de avanço e de retrocesso, 

indiretamente, através de medidas de força em função da profundidade de 

imersão do líquido. Essas medidas foram realizadas a temperatura ambiente 

(22-25ºC), de modo que não houvesse oscilação durante o experimento. 

Foram utilizadas as concentrações de biossurfactante de 0,22 mM/L a 26,05 

mM/L. 

Posteriormente foi realizado análises em superfície de vidro e em 

filme polimérico utilizando solução de ricinoleato de D-glicose acima da 

CMC. 

 

3.11 EFICIÊNCIA DO BIOSSURFACTANTE COMO AGENTE ESPUMANTE 

Para a avaliação da ação do biossurfactante como agente 

espumante, foi escolhida uma concentração acima da concentração micelar 

crítica (cmc), pois o volume de espuma neste ponto mantém-se praticamente 

constante ou aumenta lentamente até atingir um valor constante (SALAGER, 

ANDEREZ E FORGIARINI, 2003).  

Além da eficácia na geração de espuma, um outro parâmetro 

importante para avaliar o desempenho do biossurfactante como agente 

espumante é a estabilidade da espuma gerada. Por este motivo, mediu-se 

esta estabilidade por meio da determinação do tempo necessário para a 

drenagem da fase líquida da espuma, já que este mecanismo de 

degradação da espuma é o primeiro a ocorrer após sua formação (ROSEN, 

2004). 

Nesse contexto, mediu-se o volume da espuma gerada pelo 

biossurfactante utilizando a metodologia descrita por SALANGER (2003). 

Cerca de 50 mL de solução aquosa de biossurfactante com concentração 

1g/100mL foram mantidos sob agitação mecânica com um agitador de hélice 
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tripla por 3 minutos. Em seguida, o líquido foi transferido para uma proveta 

graduada de 1000mL e verificado o volume da espuma. A eficiência de 

formação de espuma foi medida através da Equação 7. 

( )
( ) 100x

agitaçãodaantes.Vol
agitaçãodaantes.Volagitaçãoapós.VolEspuma% −

=  

EQUAÇÃO 7 

 

3.12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO BIOSSURFACTANTE COMO 

PREVENTOR DE EMULSÃO 

Segundo Silva (2000), preventores de emulsão são produtos químicos 

que, dependendo da sua afinidade, desemulsificam e desestabilizam as 

emulsões de água em óleo ou de óleo em água. Nas emulsões de água em 

óleo, os desemulsificantes agem na superfície das gotículas de água, de 

modo que estas se rompam. Já nas emulsões de óleo em água, os aditivos 

têm de ser solúveis na água e agir na superfície das gotículas do óleo 

emulsionado, fazendo com que se coagulem e se separem da água (SILVA 

E KIPERSTOK, 2000). 

A eficiência do biossurfactante como preventor de emulsão foi 

avaliada segundo o método descrito na norma PETROBRÁS N-2381. 

Inicialmente, foi preparado um litro do fluido teste (solução de NaCl com 

72g/L). Em seguida, foi observada a existência de compatibilidade entre o 

preventor de emulsão e o fluido teste, à temperatura de 38ºC, em 0,4% (v/v). 

Foram preparados 200 mL de emulsão do óleo cru com o fluido teste nas 

proporções 1:3, 1:1 e 3:1, observando a tendência de formação de emulsão 

mais estável e suas características. 

Essa emulsão foi preparada em um béquer de 400 mL, onde a fase 

de menor volume foi adicionada primeiro, seguido da fase de maior volume. 

Com o disco do agitador posicionado a 1 cm do fundo, a agitação foi iniciada 

com velocidade média de 16.000 a 18.000 rpm por um período de 15 

segundos. Após esse tempo, adicionou-se lentamente a quantidade restante 

que se apresentava em maior volume, ao longo de 30 segundos, dando 
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continuidade à agitação por mais 15 segundos, completando um tempo total 

de mistura de 1 minuto.  

Passado o tempo total de mistura, 100 mL da emulsão foi transferida 

para um tubo graduado de centrífuga para monitorara a separação de fases 

e para verificar o tipo de emulsão formada, 5 mL da emulsão foi transferido 

para erlenmeyers contendo 100 mL de água destilada e outros, 5 mL para 

um erlenmeyer contendo 100mL de    n-parafina. As misturas contidas nos 

erlenmeyers foram agitadas manualmente com movimentos rotativos. O tubo 

graduado de centrífuga foi levado a um banho termostatizado a 38ºC 

(100ºF). 

A evolução da quebra de emulsão foi acompanhada pela 

percentagem da fase aquosa liberada em intervalos de 5 minutos, durante 

os primeiros 30 minutos.  Após mais 30 minutos, foi observado o aspecto da 

emulsão, a deposição de sedimentos e o aspecto da fase aquosa. 

O percentual de separação da fase aquosa foi determinado através 

da Equação 8. 

100
.
.% x

oleosafasedaVoltotalVol
liberadaaquosafasedaVolseparadaaquosaFase

−
=  

EQUAÇÃO 8 

Depois de selecionada a melhor razão óleo/fluido teste, pela maior 

estabilidade de emulsão, fez-se o teste com o biossurfactante (preventor) em 

diferentes concentrações: 0,1;0,2;0,3 e 0,4% (v/v). 

 

3.13 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LUBRIFICANTE E REDUTOR DE 

FILTRADO EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO POLIMÉRICOS 

Para avaliação do ricinoleato de D-glicose como aditivo lubrificante e 

agente emulsificante, induzindo uma redução de filtrado, foram preparadas 

12 (doze) formulações de fluidos poliméricos: fluido referência (Tabela 13) e 

11 (onze) formulações contendo quantitativos variáveis de aditivos 

lubrificantes (Tabela 14).  
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TABELA 13 - FORMULAÇÃO DO FLUIDO DE PERFURAÇÃO POLIMÉRICO 

Composição Quantidade 

Água q.s.p 

Polímero 1,75 g 

Alcalinizante 1,0 g 

PAC 2,5 g 

Amido 1,5 g 

Sal 19 g 

Inibidor 6 g 

Adensante 30 g 

Lubrificante 0 - 3,0 % 

 
 

TABELA 14 - COMPOSIÇÃO DO ADITIVO LUBRIFICANTE 

Fluido Composição 

F branco Ausência de aditivo lubrificante 

F1 Biossurfactante 

F2 Glicerina 

F3 Mistura Biossurfactante / Glicerina (2:1) 

F4 Mistura Biossurfactante / Glicerina (1:2) 

F5 Biodiesel 

F6 Mistura Biossurfactante / Biodiesel (1:2) 

F7 Mistura Biossurfactante / Biodiesel (2:1) 

F8 Mistura Biossurfactante / Biodiesel / Glicerina (1:1:1) 

F9 Parafina 

F10 Mistura Biossurfactante / Parafina (2:1) 

F 11 Mistura Biossurfactante / Parafina (1:2) 

 
 

 3.13.1 Fabricação do fluido polimérico a base água 

Para fabricação dos fluidos, os aditivos pesados previamente (Tabela 

13) foram adicionados separadamente ao agitador Hamilton Beach cujo 

copo já continha o dispersante. Após esse processo, as formulações foram 

envelhecidas em uma estufa rotatória (Roller Oven), por 16h, a 93 °C 
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(200ºF). As análises de coeficiente de lubricidade foram efetuadas em um 

Lubricímetro da Fann e filtração em filtro API da Fann, a 100 psi. Durante as 

medidas, foram observadas também a textura, a presença de espuma, a 

separação de fases e a estabilidade do ponteiro do lubricímetro.  

3.13.2. Análises de Lubricidade 

O coeficiente de lubricidade obtido através do Lubricity Tester é 

medido pelo torque aplicado a um anel giratório a 6,28 rad.s-1 (60 rpm), 

onde, pelo contato de um bloco, verifica-se a capacidade lubrificante do 

fluido entre estas duas partes.  

3.13.3 Parâmetros de filtração 

As propriedades de filtração podem ser avaliadas medindo-se o 

volume de filtrado acumulado em um tempo padrão e sob condições 

padrões. As condições recomendadas pela API são tempo de análise de 30 

min, 100 psi de diferencial de pressão e 45 cm2 de área do reboco. 

 

 

3.14 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EMULSIFICANTE E A INFLUÊNCIA 

DA SALINIDADE 

 
3.14.1 Diagrama de fases 

Para a obtenção do diagrama de fase, foram preparadas inicialmente 

misturas do biossurfactante (tensoativo) e fase oleosa, nas proporções: 9:1, 

8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9. Para melhor delimitação das regiões de 

transição de uma fase para outra foi necessário a formulação de misturas 

com diferentes proporções intermediárias dos componentes,  

Cada mistura foi titulada com água, empregando uma micropipeta, 

sob agitação em tubos de ensaio com capacidade adequada. As 

preparações obtidas foram centrifugadas e mantidas em repouso para 

observação de eventuais mudanças em suas características. 

A cada alíquota de água adicionada foram detectadas visualmente 

mudanças nas características das diferentes preparações, como transição 

de sistemas opticamente transparentes (sistema microemulsionado) para 
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sistemas contendo separação de fases. Os pontos foram colocados em 

gráfico (diagrama ternário) para a obtenção do diagrama de fases, sendo as 

concentrações de cada um dos componentes transformadas em 

porcentagem. 

Representados como triângulos eqüiláteros, os diagramas de fase 

construídos mostram tanto a proporção de cada componente utilizado 

(diagrama de pontos), bem como as regiões de domínio dos diferentes 

sistemas encontrados (diagrama de linhas). Cada vértice do triângulo 

corresponde a 100% de cada fase, estando representado no vértice superior 

o tensoativo, no vértice esquerdo a fase aquosa (FA) e, no direito, a fase 

oleosa (FO). 

Para a leitura das concentrações, em porcentagem, de cada 

componente em qualquer ponto do diagrama de fases, deve-se seguir a 

orientação horária, sendo que no eixo oposto ao vértice superior está 

representada a fase oleosa, no eixo oposto ao vértice esquerdo, o 

tensoativo, e no eixo oposto ao vértice direito, a fase aquosa. 

A Figura 4 representa um modelo de diagrama, no qual na linha 

contínua lê-se a fase aquosa, na linha pontilhada o tensoativo e na linha 

tracejada a fase oleosa. O ponto destacado no diagrama é de uma 

preparação com composição de 30% de fase aquosa, 30% de fase oleosa e 

40% de tensoativo. 

FIGURA 4– MODELO DE UM DIAGRAMA DE FASES 
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As regiões delimitadas no diagrama de fases foram sistemas de 

classificação definido por Winsor em 1948. Essa classificação define os 

vários equilíbrios existentes entre a microemulsão e as fases aquosa e 

oleosa, que são:  

n Winsor I - É representado pelo equilíbrio entre a fase emulsionada com 

a fase oleosa em excesso. Por possuir densidade menor que a da emulsão, 

a fase oleosa posiciona-se acima da emulsão; 

n Winsor II - Representa o equilíbrio entre a fase emulsionada e a fase 

aquosa em excesso. Por possuir densidade menor que a da fase aquosa, a 

emulsão posiciona-se na parte superior à fase aquosa; 

n Winsor III - Existem três fases em equilíbrio, óleo, emulsão e água, em 

que o óleo é a fase superior, a emulsão a fase intermediária e a água, a fase 

inferior; 

n Winsor IV - É um sistema em que apenas existe a fase microemulsão, 

isto é, um sistema visualmente monofásico (Winsor, 1948). 

3.14.2 Determinação da região de microemulsão 

A obtenção das regiões de microemulsão foi feita através da 

construção dos diagramas de fases, os quais mostram o aparecimento de 

regiões de aspecto límpido, formado por microgotículas do biodiesel em 

água destilada. A construção desses diagramas foi realizada à temperatura 

de 28o C. 

Visando a otimização dos sistemas microemulsionados, foi analisada 

a razão Cotensoativo/Tensoativo, pois, como mencionado na literatura, 

quanto menor a razão C/T, menor será a região de microemulsão. A escolha 

do álcool etílico P.A. como cotensoativo foi feita pela sua solubilidade no 

biossurfactante e pelo tamanho da sua cadeia hidrocarbônica. As 

proporções de cotensoativo e tensoativo utilizadas foram 2 e 4. A influência 

da salinidade na estabilidade da microemulsão foi observada pela adição da 

fase aquosa salina com 50 g/L de NaCl.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA DE RMN 13C DO ÁCIDO RICINOLÉICO 

Através do espectro de RMN 13C foi possível evidenciar a conversão do 

triglicerídeo em ácido ricinoléico (12-hidroxi-9-octadecenoico) pela presença 

dos deslocamentos químicos (δ) mostrados na Tabela 15.  

TABELA 15 – DESLOCAMENTO QUÍMICO DOS CARBONOS PRESENTES NO ÁCIDO 
RICINOLÉICO 

Identificação Deslocamento químico  (δ) (ppm) Tipo de Carbono 
1 179,45 C0 
2 133,33 CH (C sp2) 
3 125,32 CH (C sp2) 
4 71,85 CH (C sp3) 

5 36,83 CH2 
6 35,34 CH2 
7 34,21 CH2 
8 31,99 CH2 
9 29,66 CH2 
10 29,50 CH2 
11 29,25 CH2 
12 29,18 CH2 
13 29,10 CH2 
14 27,48 CH2 
15 25,82 CH2 
16 24,83 CH2 
17 22,78  CH2 
18 14,24 CH3 

A Figura 5 mostra o espectro de ressonância magnética nuclear de 13C 

para o ácido ricinoléico. 

FIGURA 5– ESPECTROS DE RMN DE 13C DO ÁCIDO RICINOLÉICO 
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4.2 ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

MÉDIO (FTIR) DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE  

A análise na região do infravermelho médio possibilitou a avaliação 

qualitativa da conversão da D-glicose em ricinoleato de D-glicoses através do 

reconhecimento das bandas de absorção, característico dos principais grupos 

funcionais presentes no éster.  

A Figura 6 ilustra o espectro de infravermelho do produto de reação da 

D-glicose com ácido ricinoléico catalisada pela protease Bacilus subtillis 

alcalina. 

 

FIGURA 6 – ESPECTROS DE INFRAVERMELHO DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE 

 
 
 

O espectro obtido na região de 4000 a 500 cm-1 está sendo ilustrado na 

Figura 6 e suas absorções  elucidados na Tabela 16. 
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TABELA 16 – IDENTIFICAÇÃO ESPECTROMÉTRICA DOS GRUPOS FUNCIONAIS NO 
INFRAVERMELHO DOS ESPECTROS DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE 

 
Número de onda (cm-1) Tipo de vibração e o 

 grupo funcional 
~ 3460 ν OH 

~ 3004 ν CH (C sp3) 

~ 2927 ν CH2 (C sp2) 

~ 2856 ν CH3 

~ 1739 ν C=O 

~1423 δ C-O-H 

~ 1257 δ C-O 

~1093 δ O-H 

~754 δ CH2 

 

Por se tratar de éster derivado do ácido ricinoléico, observa-se, 

essencialmente absorções referentes à carbonila do éster e aos grupos metila, 

metileno e metínico da cadeia hidrocarbônica do ácido graxo. As absorções de 

C–O–H, C–O e O–H, características do açúcar, também indicam a formação do 

éster de D-glicose.  
 

4.3 DETERMINAÇÃO DA CONVERSÃO REACIONAL POR 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

Para diminuir o erro experimental foi construída uma curva padrão com 

solução de D-glicose de acordo com a Tabela 17. As amostras foram 

solubilizadas em N,N-Dimetilformamida P.A (DMF), centrifugadas, filtradas e, 

posteriormente, injetadas no cromatógrafo líquido de alta eficiência. A área 

representada no cromatograma referente à amostra número 1 (um) foi 

considerada como sendo 90 % de concentração da D-glicose, as demais áreas 

das soluções analisada foram subtraídas da área da amostra 1 sendo então 

construída a curva de consumo da D-glicose, ilustrada na Figura 9. 

A Tabela 17 exibe os valores teóricos (calculados) e experimentais 

(analisados) obtido pelos cromatogramas (Figura 8).  
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TABELA 17 – DADOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS DA D-GLICOSE ADQUIRIDOS PELA 
ANÁLISE DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

Amostra Concentração teórica da D-
glicose (%) 

Concentração experimental da 
D-glicose (%) 

1 80 75,02 
2 70 66,77 
3 50 45,06 
4 30 25,30 
5 10 6,79 

   
FIGURA 7 – CROMATOGRAMAS DA D-GLICOSE EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 8 – CURVA PADRÃO DA D-GLICOSE 

 
 

A conversão da D-glicose, em ricinoleato de D-glicose, foi acompanhada 

pelas análises realizadas no CLAE através da quantificação de consumo da D-

glicose no meio reacional. E, através da equação da reta, o erro quanto a 

quantificação do consumo da D-glicose na reação, fica menor. 
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4.4 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Para verificar a influência da temperatura no sistema reacional, tempo 

de reação, concentração de enzima, tipo de substrato e razão molar do 

substrato/D-glicose sobre o rendimento do processo, experimentos foram 

realizados de acordo com um planejamento experimental fatorial 24-1 (2 níveis, 

4 variáveis e um planejamento reduzido), conforme descrito na seção 3.8.  

A escolha destas condições foi baseada na literatura e avaliado em 

laboratório afim de alcançar os melhores rendimentos. A matriz do 

planejamento experimental, bem como os resultados obtidos referentes ao 

rendimento dos respectivos experimentos foram listados na Tabelas 18. 
 

TABELA 18 – PLANEJAMENTO FATORIAL ADOTADO UTILIZANDO O ÁCIDO 
RICINOLÉICO COMO SUBSTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaio Ordem T 
(ºC) 

Tempo 
(dias) 

Conc. Enz. 
(mg/mL) 

RM 
(mol/L) 

Conversão 
(%) 

Conversão 
corrigida (%) 

1 11 30 3 20 2 4,63 8,47 
2 8 60 3 20 2 12,17 16,08 
3 9 30 7 20 2 5,61 9,46 
4 4 60 7 20 2 15,68 19,63 
5 10 30 3 40 2 6,39 10,25 
6 3 60 3 40 2 12,63 16,55 
7 6 30 7 40 2 8,57 12,45 
8 7 60 7 40 2 25,7 29,74 
9 5 30 3 20 4 6,73 10,59 

10 2 60 3 20 4 13,89 17,82 
11 13 30 7 20 4 7,65 11,52 
12 15 60 7 20 4 18,15 22,12 
13 1 60 5 20 4 12,63 16,55 
14 16 60 3 40 4 19,38 23,30 
15 14 30 7 40 4 12,72 16,64 
16 17 60 5 40 4 21,69 25,61 
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4.4.1 Principais efeitos dos fatores na resposta  

De acordo com o valor calculado pelo software MODDE 7.0 com um 

nível de confiança igual a 95%, ficou evidenciado que os efeitos da 

temperatura, concentração de enzima, tempo e razão molar apresentaram 

significância estatística, ou seja, o rendimento da reação é favorecido pelo 

aumento da temperatura (T), tempo de reação (Temp), razão molar ácido 

ricinoléico/glicose (RM) e concentração de enzima (Con), como apresentado na 

Figura 9.  

A Figura 9 mostra o gráfico de coeficientes, no qual exibe os coeficientes 

de regressão (MLR) com intervalos de confiança. Por padrão, este gráfico é 

para dados centrados e dimensionados e a escala dos dados torna os 

coeficientes comparáveis. Desta forma as variáveis, tempo, concentração de 

enzima, temperatura, razão molar, estão apresentadas de acordo com a ordem 

de significância. Dentre as interações ebtre as variáveis, as mais signifivativas 

foram tempo x temperatura, tempo x concentração de enzima, temperatura x 

concentração de enzima e concentração de enzima x razão molar. As 

interações tempo x razão molar e temperatura x razão molar apresentaram 

coeficiente negativo, ou seja, essas interações são pouco significativas quanto 

a síntese do ricinoleato de D-glicose. 
 

FIGURA 9 – HISTOGRAMA DOS EFEITOS PARA O PLANEJAMENTO FATORIAL 24-1 

 
 

N=16    R2= 0,948    Q2= 0,432    R2 Adj.=0,845    Conf. Lev.=0,95 
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Para esse estudo, obtivemos os valores do coeficiente de determinação 

(R2): 0,948; R2 ajustado: 0,845; Q2: 0,432 e desvio padrão relativo (RSD): 

2,0192, respectivamente.  

A aplicação desse planejamento permite a elaboração de uma equação 

do rendimento da reação em função da temperatura, concentração de enzima 

(catalisador), tempo de reação e razão molar (Equação 9). 
 

 

EQUAÇÃO 9 

 
Levando-se em consideração o nível de significância das variáveis e 

suas interações, a equação do modelo geral pôde ser simplificada eliminando-

se os efeitos que não apresentaram significância estatística. Então, 

reescrevendo a Equação 9, obteve-se a Equação 10 do modelo simplificado. 

 

EQUAÇÃO 10 
 

A Figura 10 mostra uma interpretação geométrica dos efeitos no 

planejamento fatorial adotado (24-1). Os efeitos principais são contrastes entre 

faces opostas, enquanto os efeitos de interação são contrastes entre os planos 

diagonais.  
  

FIGURA 10 – REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DO PLANEJAMENTO 24-1, UTILIZANDO 
COMO SUBSTRATO O ÁCIDO RICINOLÉICO. 
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Os pontos 8 e 14, nos níveis negativo e positivo da razão molar 

respectivamente, representam as melhores condições reacionais, podendo ser 

considerados referências para a otimização do processo. E de acordo com o 

modelo, a obtenção do biossurfactante pode se tornar viável economicamente 

quando se utiliza uma menor quantidade de substratos e maior tempo de 

reação resultando num maior consumo de energia, ou menor tempo de reação 

e maior quantidade de substratos. 

4.4.2 Valores de R2, Q2, Validade do Modelo e Reprodutibilidade 

Em Metodologia de Superfície de Resposta, R2 significa a porcentagem 

da variação da resposta gerada pelo modelo, indicando o quanto este se 

aproxima dos dados experimentais. Um alto valor de R2 (próximo de 1,0) é 

condição necessária, mas não suficiente para um bom modelo. Para que este 

seja bem representativo, ainda são necessárias uma variação das respostas 

obtidas numericamente (Q2), boa reprodutibilidade e uma boa validade do 

modelo.  

Q2 mostra como o modelo prevê novos dados e um planejamento 

estatístico adequado, deve ter um Q2 entre 0,3115 e 0,7333. Valores de Q2 

menores que 0,3 indicam que termos insignificantes do modelo devem ser 

eliminados ou quando tiver reprodutibilidade fraca (mau controle sobre o erro 

experimental). Como o valor calculado de Q (0,5932) se encontra entre esses 2 

valores, conclui-se que as associações entre as variáveis estudadas são 

significantes para o planejamento, não sendo necessário excluir nenhum termo. 

Para a Validade do Modelo, valores acima de 0,25 indicam que não 

existem falhas significantes, ou seja, o erro do modelo é da mesma ordem de 

grandeza que o erro puro. Quanto a reprodutibilidade, quanto mais próximo de 

1 significa dizer que, que nas mesmas condições os valores da resposta são 

idênticos. 

Para o estudo da síntese do ricinoleato de D-glicose, fez-se necessário 

excluir os efeitos que não apresentaram significância estatística (temperatuxa x 

razão molar e tempo x razão molar). Após esse refinamento dos dados, os 

valores obtidos foram R2: 0,9616; Q2: 0,5936; Validade do modelo: 0,6143 e 

reprodutibilidade: 0,9901 (Figura 11). 



Resultados e discussão 

 

73 

FIGURA 11 – PARAMETROS DE VALIDAÇÃO DO MODELO NA OTIMIZAÇÃO DAS 
VARIÁVEIS 

 

4.4.3 Superfície de resposta 

Para uma melhor observância da influência das variáveis no 

planejamento experimental, foi elaborado superfícies de respostas (Figuras 12 

a 15).  

Na Figura 12 pode-se observar a interação dos efeitos razão molar ácido 

ricinoléico/ D-glicose e da temperatura mantendo-se constante em seus níveis 

superiores o tempo e a concentração de enzima. Nesses parâmetros, foi 

possível observar que, para se obter conversão máxima, é necessário que a 

variável razão molar se apresente a partir do nível central, enquanto a 

temperatura, apresente-se em seu nível superior. Esse comportamento já era 

esperado pois de acordo com o histograma apresentado na Figura 9, a 

interação temperatura x razão molar apresentarou coeficiente negativo, ou 

seja, essa interação tem pouca significância quanto a síntese do ricinoleato de 

D-glicose, prevalecendo a influência da variável temperatura, ao qual 

apresentou maior significância nesse estudo. 
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FIGURA 12 – SÍNTESE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM FUNÇÃO DA RAZÃO 
MOLAR E TEMPERATURA. 

 
 

A Figura 13 demonstra a influência da concentração de enzima e 

temperatura na sintése do Ricinoleato de D-glicose, onde foi utilizado as 

variáveis razão molar e tempo, em seus níveis superiores. Nesta superfície de 

resposta foi analisado as duas variáveis com maior influência sobre a taxa de 

conversão. Sua interação também apresentou significância, com isso, poderia-

se prever que as maiores conversões fossem obtidas em seus níveis 

superiores. 
 

FIGURA 13 – SÍNTESE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM FUNÇÃO DA 
CONCENTRAÇÃO DE ENZIMA E TEMPERATURA 
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A Figura 14 evidência a influência em seus níveis inferiores e superiores 

das variáveis tempo e temperatura, utilizando as variáveis razão molar e 

concentração nos níveis superiores. Nesta superfície de resposta a maior taxa 

de conversão aconteceu em seus níveis superiores, comportamento esperado 

pois a interação entre essas duas variáveis também apresentou significância 

elevada. 
 
FIGURA 14 – SÍNTESE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO 
TEMPO E DA TEMPERATURA DE REAÇÃO 

 
 
FIGURA 15 – SÍNTESE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM FUNÇÃO DO TEMPO E DA 
RAZÃO MOLAR DO SUBSTRATO 
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As variáveis tempo e razão molar estão no mesmo nível de significância 

e sua interação apresentarou coeficiente negativo, ou seja, essas interações 

são pouco significativas quanto a síntese do ricinoleato de D-glicose, 

prevalecendo a significância individual de cada variável. Desta forma seus 

níveis superiores são responsáveis pela maior taxa de conversão (Figura15) 
 

4.5 OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE 

Atraves da interpretação geométrica dos efeitos no planejamento fatorial 

adotado (24-1) representado na Figura 10, e da influencia das variáveis 

observadas nas Figuras 12 a 15, foi possível selecionar as melhores condições 

reacionais.   

De acordo com o modelo, obtivemos duas condições de taxas de 

conversão máxima, quando propomos o uso da razão molar do substrato em 

menor quantidade, associado ao maior tempo de reação e quando utilizamos 

menor tempo de reação e maior quantidade de substratos. Considerando que, 

o substrato não reagido no processo de reação pode ser recuperado, foi 

proposto utilizar maior razão molar dos substratos e acompanhar a evolução da 

reação através da análise quantitativa de consumo da d-glicose, de acordo com 

o tempo máximo estudado. 

 A Tabela 19 mostra as condições reacionais otimizadas e a Tabela 20, 

o acompanhamento no decorrer do tempo de reação. 

 

TABELA 19– VARIÁVEIS OTIMIZADAS E ACOMPANHAMENTO DA CONVERSÃO 

Variáveis Intervalo 

Temperatura (T) 60ºC 

Tempo de reação (tempo)* 7 dias 

Concentração de enzima (Conc. Enz.) 40 mg/mL 

Razão molar do substrato (RM) 4:1 (mol/L) 

 

 
 
 
 



Resultados e discussão 

 

77 

TABELA 20 - ACOMPANHAMENTO DA REAÇÃO 

Tempo de reação (dias) Conversão (%) 

1 14,04 

2 21,38 

4 23,79 

5 25,61 

7 60,08 

 

Apesar de que já se esperava que quanto maior a concentração do 

catalisador, maior temperatura, maior tempo de reação e maior quantidade de 

substratos, acarretaria numa maior conversão. Contudo, o planejamento 

estatístico se tornou uma ferramenta essencial, pois de acordo com os relatos 

da literatura para este tipo de sintese, os intervalos de estudo das variáveis 

eram grandes. Com isso, este planejamento estatístico reduzido, foi eficaz 

neste estudo, nos levando a uma conversão de 60% da d-glicose em 

ricinoleato de d-glicose. 
 

4.6 ANÁLISES DE TENSÃO SUPERFICIAL 

4.6.1 Determinação da tensão superficial e concentração micelar crítica 
(cmc) 

A tensão superficial da água em temperatura ambiente (22-25°C) é de 

aproximadamente 72 mN/m. Esse valor pode ser alterado em presença de 

solutos, e dependendo da sua natureza química, podem se comportar de forma 

diferente. 

O ricinoleato de D-glicose apresenta uma parte apolar constituída por 

uma cadeia hidrocarbônica, e uma parte polar constituída por glicose. Devido a 

essa constituição molecular, o produto da reação apresenta afinidade tanto por 

moléculas polares como apolares, caracterizando-se um surfactante. Ou seja, 

suas moléculas tendem a se arranjar de modo a minimizar a repulsão entre os 

grupos hidrofóbicos e a água. Próximo a superfície, os grupos polares 

orientam-se para a solução aquosa, enquanto que os grupos apolares se 

localizam na interface água-ar minimizando, assim, o contato com a água. Esta 

organização molecular gera um ambiente energeticamente favorável a 
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modificar as propriedades superficiais do solvente, no caso em estudo, á água, 

reduzindo sua tensão superficial de 72,8 mN/m. 

Na Tabelas 21 está descrito os valores de tensão superficial respectivo a 

cada solução aquosa do biossurfactante em diferentes concentrações. 
  

TABELA 21 – TENSÃO SUPERFICIAL DAS SOLUÇÕES AQUOSAS DO RICINOLEATO DE 
D-GLICOSE  

Conc. do biossurfactante 
Tensão superficial (mN/m) σ 

(g/L) mM/L 

12,0 26,05 33,27 0,08 

10,0 21,71 33,42 0,12 

8,0 17,37 33,89 0,10 

5,0 10,85 35,65 0,12 

3,5 7,60 36,21 0,09 

2,5 5,43 37,65 0,05 

1,0 2,17 42,01 0,04 

0,5 1,08 45,28 0,16 

0,1 0,22 58,88 0,20 

0,05 0,11 64,16 0,01 

0,01 0,02 72,78 0,10 

0,005 0,01 72,79 0,06 

0 0 72,80 0,02 

* σ = desvio padrão 

 

Na Tabela 21, podemos observar que a solução com concentrações do 

ricionoleato de D-glicose até 0,02 mM/L não apresentaram influência sobre a 

tensão superficial, por isso, nos próximos estudos de tensão superficial, essas 

concentrações serão removidas. Nesta mesma tabela, podemos observar que 

a partir da concentração de 0,11 mM/L ocorreu um decréscimo gradativo da 

tensão superficial até valores próximos a 33 mN/m, valores esperados 

Podemos associar o decréscimo nos valores de tensão superficial, ao 

momento da formação da película ou filme molecular. O mesmo é formado de 

forma homogênea e quando finalizada sua formação, o filme passa a não 

aceitar mais nenhuma molécula. Quando a solução atinge essa concentração, 

dizemos que atingimos a concentração micelar crítica (CMC).  
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Se continuarmos a aumentar a concentração, acima dessa concentração 

crítica, notaremos que a tensão superficial continuará constante. Nesse estudo, 

a CMC foi atingida a 0,4 mM/L, conforme mostra o gráfico da Figura 16. 
 

FIGURA 16 – CURVA DA TENSÃO SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO 
RICINOLEATO DE D-GLICOSE 

 

4.6.2 Influência da salinidade na ação tensoativa do ricinoleato de D-
glicose 

Com o intuito de verificar a estabilidade do biossurfactante em diferentes 

concentrações de salinas foram preparadas soluções dos biossurfactantes 

como descrito na seção 3.9.2. 

Desde o início do século XX, cientistas idealizavam que qualquer carga 

num meio dielétrico não condutor que se aproximasse da interface água-ar, 

produziria uma carga imagem de mesmo sinal repelindo-a desta interface, 

aumentando assim, a tensão superficial (teoria eletromagnética usual). 

Contudo, experimentos e simulações, sugerem que alguns íons negativos do 

grupo dos halogênios são adsorvidos na interface, propondo que esse 

fenômeno ocorre pela mobilidade das cargas dentro dos íons halogênicos, 

fenômeno este chamado de polarização. Com isto, quando um destes ânions 

se move através da interface água-ar, parte do seu volume fica exposta ao ar e 

sua carga se redistribui para a parte inferior que continua em contato com a 

água, reduzindo assim, a energia do sistema e como resultado, reduzindo a 

tensão superficial (LEVIN, 2009). 
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Esse fenômeno pode ser observado através da Figura 17, no qual, as 

soluções salinas de cloreto de sódio promovem a redução gradativa, da tensão 

superficial da água de valores 72 mN/m para 52,9 mN/m.  
 

FIGURA 17– CURVA DA TENSÃO SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA SOLUÇÃO SALINA 
(CLORETO DE SÓDIO) 

 
 

Contudo, podemos observar também que a partir da concentração de 72 

g/L da solução de cloreto de sódio, observamos uma estagnada na medida de 

tensão superficial, mesmo aumentando a concentração do cloreto de sódio na 

solução aquosa. Esse comportamento pode ser explicado devido saturação 

dos ânios adsorvidos na interface. 

Como ilustrado na Figura 17 e Tabela 22, é possível observar a 

influência do excesso dos ânios adsorvidos na interface das miscelas, pois as 

medidas realizadas nas soluções salinas com concentração de 115g/L em 

presença do biossurfactante, apresentaram valores similares ou superiores 

(dentro da margem do desvio padrão) as soluções com menor quantidade de 

sal (72 g/L).  Com isso, podemos concluir que a depender da aplicabilidade 

industrial, concentrações de sal (NaCl) acima de 72 g/L não influenciam na 

atuação do ricinoleato de D-glicose como surfactante. 

Atraves da Tabela 22, avaliamos também a interferência das soluções 

salinas no ricinoleato de D-glicose quanto sua ação tensoativa. 
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TABELA 22 – TENSÃO SUPERFICIAL DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM DIFERENTES 
CONCENTRAÇÕES DE NACL. 

Concentração do 
biossurfactante 

Tensão superficial (mN/m) 

Concentração de NaCl (g/L) 

(g/L) mM/L 50 σ 72 σ 115 σ 

12,0 26,05 29,11 0,06 28,40 0,16 30,54 0,12 

10,0 21,71 28,94 0,00 28,40 0,01 30,39 0,12 

8,0 17,37 29,15 0,05 28,42 0,12 30,32 0,06 

5,0 10,85 28,89 0,19 28,47 0,05 29,87 0,02 

2,5 5,428 30,04 0,23 28,99 0,13 30,04 0,05 

1,0 2,17 32,85 0,25 30,03 0,11 31,98 0,07 

0,5 1,08 39,38 0,04 30,82 0,10 34,90 0,06 

0,1 0,22 52,18 0,51 39,18 0,03 41,23 0,00 

0,05 0,11 57,84 0,67 40,78 0,09 43,19 0,19 

0,00 0,00 61,26 1,93 52,94 0,04 52,84 0,18 

* σ = desvio padrão 

 

Através da Tabela 22, podemos observar também a inteferência do 

cloreto de sódio na redução da tensão superficial nas soluções aquosas de 

biossurfactantes nas diferentes concentrações, pois quando comparamos com 

os valores da Tabela 21, observamos que os valores das análises de tensão 

superficial se apresentam menores em presença do cloreto de sódio, nas 

mesmas concentrações do ricinoleato de D-glicose (Figura 18). Este 

comportamento pode ser explicado com base nas interações intermoleculares, 

pois as interações soluto-solvente contribuem com a diminuição da tensão 

superficial. 
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FIGURA 18– DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE NACL. 

 

 
 
 

Este comportamento tambem pode ser observardo quanto a 

concentração micelar crítica, pois com concentração de NaCl a 50 g/L sua 

CMC foi similar a CMC sem o sal, 0,4 mM/L, e com concentrações de 72 e 115 

g/L a CMC reduziu para 0,3 mM/L (Figuras 19 e 20).  

 

FIGURA 19 – CURVA DA TENSÃO SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA SOLUÇÃO SALINA 
(CLORETO DE SÓDIO) COM CONCENTRAÇÃO DE 50g/L  
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FIGURA 20– CURVA DA TENSÃO SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA SOLUÇÃO SALINA 
(CLORETO DE SÓDIO) COM CONCENTRAÇÃO DE 72 g/L E 115 g/L 

 

 
 

4.6.3 Influência da temperatura na concentração micelar crítica (cmc) 

 

Aumento de temperatura está tipicamente associado à diminuição da 

tensão superficial, no qual, as densidades do líquido e do vapor saturados são 

iguais e a tensão superficial se aproxima de zero. Para o caso da água líquida 

em contato com vapor puro, a correlação entre tensão superficial e temperatura 

crítica é dada pela Equação 11. 
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EQUAÇÃO 11 
 

Onde, Tcr é a temperatura crítica (em Kelvin) e σ é a tensão superficial (mN/m). 

Quanto maior a temperatura da água, menor será a interação da água 

com a superfpicie do vidro, da mesma forma, quanto menor a temperatura, 

maior a intereção. Esse comportamento pode ser explicado 

macroscopicamente através da viscosidade da solução, quanto maior é a 

temperatura, menor é a viscosidade da água e quanto menor a viscosidade 

(que é a medida de atrito interno do líquido), maior a fluidez. 
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De um ponto de vista atômico e molecular, a tensão superficial diminui 

com a temperatura porque o aumento da agitação térmica das moléculas de 

água aumenta a distância média entre elas e reduz a magnitude das forças 

atrativas intermoleculares (no caso da água, ligações de hidrogênio). Em 

relação a água, a tensão superficial a 20°C é de 72,8 mN/m e a 100°C é de 

aproximadamente 59 mN/m. 

A Tabela 23 mostra valores das análises de tensão superficial das 

soluções do ricinoleato de D-glicose nas temperaturas de 25 e 55ºC. 
 

TABELA 23 – TENSÃO SUPERFICIAL DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE A 25 E 55ºC. 

Conc. do biossurfactante 
 (g/L) 

Tensão superficial 
a 25ºC (mN/m) σ 

Tensão superficial 
a 55ºC (mN/m) 

σ 

12,0 33,27 0,08 33,13 0,06 
10,0 33,42 0,12 33,25 0,09 
8,0 33,89 0,10 33,41 0,08 

5,00 35,65 0,12 33,57 0,10 
2,50 37,65 0,05 34,26 0,03 
1,00 42,01 0,04 36,79 0,07 
0,50 45,28 0,16 40,37 0,05 
0,10 58,88 0,20 47,35 0,02 
0,05 64,16 0,01 49,78 0,01 
0,00 72,80 0,02 63,94 0,02 

 

Como previsto pela literatura, a influência da temperatura sobre a 

redução da tensão superficial só é observada até a concentração proxima a 

CMC, pois a partir desta concentração ocorre a saturação de biossurfactante 

no meio e, consequentemente há a formação de micelas, ou seja, a 

configuração das moléculas de tensoativo com melhor estabilidade na solução. 

Observamos que quanto maior a temperatura menor será a concentração 

micelar crítica, no qual reduziu de 0,4 mM/L para 0,3 mM/L (Figura 21). 
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FIGURA 21 - DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM 
DIFERENTES TEMPERATURAS 

 

 
 

Os valores das análises de tensão superficial das soluções aquosas com 

concentração de biossurfactantes acima da CMC aquecidas a 100°C estão 

ilustradas na Tabela 24.  
 

TABELA 24 – ESTABILIDADE TÉRMICA DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE A 100ºC. 

Tempo de 
aquecimento (min) 

T. superficial a 25ºC 
(mN/m) 

0 34,33 

20 33,89 

40 34,12 

60 34,12 

80 34,06 

100 33,92 

120 34,41 

140 35,03 

160 34,31 

180 34,47 

 

Estes valores não apresentaram variação significativa, o que nos faz 

compreender que o ricinoleato de D-glicose foi estável na temperatura e 

período estudados. 
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4.6.4 Influência da variação do potencial hidrogenionico (pH) sobre a 
concentração micelar crítica (CMC) 

Como relatado em literatura, a adição de solutos ao solvente (água) 

influência nas medidas de tensão superficial. Esse comportamento pode ser 

observado nos valores descritos na Tabela 25, onde os valores de tensão das 

soluções tampão com pHs de 2 a 12 apresentaram valores de tensão 

superficial menor que a água (72mN/m).  

O ricinoleato de D-glicose foi adicionado as soluções tampão em 

concentração acima da CMC, ou seja, em concentração suficiente para se 

formar as micelas. Com isso, podemos dizer que o sistema micelar formado foi 

micela-ácido e micela-básico. Nesses sistemas as tensões envolvidas no meio 

serão influênciadas tanto pela CMC do ricinoleato de D-glicose, quanto pelas 

forças envolvidas na dissolução dos solutos das soluções tampão. Com isso, 

as influências sobre as tensões superficiais serão resultantes da combinação 

desses solutos, e quanto maior a solubilidade entre eles, menor será a 

repulsão, resultando assim numa menor tensão superficial entre a solução e a 

superfície de vidro. Esse comportamento pode ser observado através das 

medidas ilustradas na Tabela 25, pois ao adicionar o ricinoleato de D-glicose, 

os valores da tensão superficial reduziram além do que foi ocasionado apenas 

pelas soluções tampão.  
 

TABELA 25 – ESTABILIDADE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE COM VARIAÇÃO DE PH 

pH 

Tensão superficial a 25ºC (mN/m) 

Solução Tampão Solução Tampão com biossurfactante  

0h 0 h σ 24 h σ 48h σ 

2 41,93 33,41 0,01 33,02 0,13 32,53 0,09 

4 46,88 34,93 0,49 34,63 0,07 34,99 0,07 

6 47,17 35,95 0,18 36,07 0,25 36,03 0,09 

8 46,53 36,08 0,10 37,18 0,10 37,82 0,10 

10 43,48 34,07 0,19 34,23 0,19 34,00 0,41 

12 34,41 33,94 0,16 33,40 0,02 32,49 0,25 

 

Foram realizadas análises de tensão superficial nas soluções por um 

período de 48h afim de se quantificar a influência da variação de pH. Foi 
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observado que a solução de biossurfactante em pHs extremos, apresentou 

pouca ou nenhuma variação, no qual podemos concluir que o biossurfactante 

não sofreu degradação durante o tempo de estudo. 

Através da Figura 22 podemos observar que as soluções em pH 6 e 10 

não apresentaram variação significativa, no entando as soluções de pH 8 foram 

as que apresentaram maior variação nos valores de tensão superficial, esse 

comportamento pode ser devido a sua solubilidade na solução tampão, pois o 

mesmo não foi completamente solúvel. 
 

FIGURA 22 – ESTABILIDADE DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM DIFERENTES PH 

 

 
 

4.7 MOLHABILIDADE DO BIOSSURFACTANTE (ÂNGULO DE CONTATO) 

Como estudado anteriormente, o ricinoleato de D-glicose atuou como 

agente de superfície. Com isso é de se esperar que o mesmo atue em 

equilíbrio termodinâmico entre o sistema de interfaces sólido, líquido e vapor 

procurando ocupar uma posição de menor energia potencial (forças atrativas e 

repulsivas).  

Através da Tabela 26 podemos observar que a superfície em estudo 

apresenta uma hidrofilia, pois através da equação de Young, apresentou 
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ângulo de contato de 40°. Ou seja, a água e a superfície de vidro, não possui 

uma afinidade completa. Contudo, ao adicionar o ricinoleato de D-glicose em 

sua menor concentração, as tensões de interfaces envolvidas foram reduzidas, 

a afinidade da superfície de vidro com a água foi aumentada, tornando a 

superfície de vidro completamente molhada pela água, ou seja, super-hidrófila. 
 

TABELA 26 – ÂNGULO DE CONTATO DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE EM VIDRO 

Conc. Biossurfactante (g/L) Ângulo de contato 

12,00 0,00º 

8,00 0,00º 

5,00 0,00º 

1,00 0,00º 

0,50 0,00º 

0,10 0,00º 

0,00 40,0º 

 
 

Foi realizado testes de ângulo de contato utilizando superfície polimérica 

com hidrofilicidade de 94°, ou seja, baixa afinidade pela água. Contudo, ao 

adicionar o ricinoleato de D-glicose em concentração próxima a CMC, houve 

uma inversão de molhabilidade, reduzindo o ângulo de contato para 32,15°. 

Temos esses resultados como satisfatórios, pois como relatado em 

literatura, é de fundamental importância a aplicação de soluções que atuem na 

prevenção da molhabilidade da superfície sólida em processos de produção 

primária e processos de recuperação de óleo pesado, através da formação de 

um filme fino aquoso, no qual, previne o contato entre o óleo e a superfície, 

restringindo o fenômeno de inversão da molhabilidade. 

Uma outra possível aplicabilidade seria no método core-flow, onde existe 

a tendência do óleo em aderir às paredes da tubulação, ocasionando em 

bloqueio total da seção de fluxo da tubulação.  
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4.8 EFICIÊNCIA DO BIOSSURFACTANTE COMO AGENTE ESPUMANTE 

A Tabela 27 descreve o volume de espuma formado pelo ricinoleato de 

D-glicose, bem como, a degradação de acordo com o tempo.  
 

TABELA 27 – DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE COMO 
AGENTE ESPUMANTE 

Degradação da 
espuma (min) 

Volume após agitação 
(mL) 

% Espuma 
 

0 180 260 

10 150 200 

20 140 180 

30 120 140 

60 110 120 

70 100 100 

80 80 60 

90 50 0 

 

Segundo Salvini et al (2006), para que um produto se caracterize como 

um bom agente espumante, é necessário que 50 mL da solução aquosa 

contendo 1 g/L de concentração produza 400 mL de espuma estável. 

Tomando como base a conclusão de Salvini et al (2006), o ricinoleato de 

D-glicose não se caracterizou como agente espumante, pois a espuma 

formada foi inferior (em volume) ao descrito pela metodologia e sua 

degradação foi rápida, ou seja, apresentando baixa estabilidade da espuma 

formada.  

 

4.9 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS BIOSSURFACTANTES COMO 

PREVENTORES DE EMULSÃO 

A avaliação do desempenho dos biossurfactantes como preventores de 

emulsão foi desenvolvida segundo a seção 3.12, e as especificações da 

amostra de óleo utilizada estão descritas na Tabela 10. 

Para que um agente de superfície atue como preventor de emulsão, é 

necessário que sejam possuam afinidade com a formulação do fluido teste e 
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que ao mesmo tempo, proporcione a quebra de emulsão em menor tempo 

possível através da desemulsificação e desestabilização das emulsões de água 

em óleo ou de óleo em água.  

Como o ricinoleato de D-glicose possui BLH em torno de 7,82, seu 

comportamento como emulsificante é de óleo em água, ou seja, é solúvel em 

água e atua na superfície das gotículas do óleo emulsionado fazendo com que 

se coagule e separem da água. Contudo, as forças interfaciais envolvidas são 

fortes o suficiente dificultando essa separação de fases. Através das Tabelas 

28 e 29, podemos observar esse comportamento. 

 
TABELA 28 – DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE A 0,1% 
E 0,2% (v/v) EM COMPARAÇÃO AO SURFACTANTE COMERCIAL 
 

Tempo 
(min) 

% de separação da fase aquosa 

0,1% 0,2% 
Comercial Surfactante  Comercial Surfactante  

5 0,27 0 0 0 
10 0,27 0,09 0 0 
15 0,27 0,09 0 0 
20 0,27 0,09 0 0,09 
25 0,27 0,09 0 0,09 
30 0,27 0,09 0 0,09 
60 0,27 0,09 0,09 0,09 

 
TABELA 29 – DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO RICINOLEATO DE D-GLICOSE A 0,3% 
E 0,4% (v/v) EM COMPARAÇÃO AO SURFACTANTE COMERCIAL. 

Tempo 
(min) 

% de separação da fase aquosa 

0,3% 0,4% 
Comercial Surfactante  Comercial Surfactante  

5 0 0 0 0 
10 0 0,09 0,09 0 
15 0 0,09 0,27 0,09 
20 0,09 0,09 0,36 0,09 
25 0,09 0,09 0,72 0,09 
30 0,28 0,09 0,81 0,09 
60 0,52 0,09 3,62 0,09 
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As Tabelas 28 e 29 quantificam e comparam a eficiência do surfactante 

comercial e do biossurfactante derivados do ácido ricinoléico em concentrações 

de 0,1 a 0,4% (v/v). Inicialmente foi observado a compatibilidade do 

biossurfactante frente ao fluido teste, e em todas as formulações os fluidos 

apresentaram boa solubilidade. Quanto a sua ação desemulsificante e 

desestabilizante podemos observar que não foi proporcionada nas condições 

estudadas, se mantendo quase que estável em todas as porcentagens 

estudadas.  

Com esses resultados podemos caracterizar o ricinoleato de D-glicose 

como um bom agente emulsificante óleo em água, mesmo em condições de 

salinidade e temperatura elevada.  

4.10 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LUBRIFICANTE E REDUTOR DE 

FILTRADO EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO POLIMÉRICOS 

Através dos valores do coeficiente de lubricidade (CL) e volume de 

filtrado foi possível evidenciar a influência e eficiência do biossurfactante 

utilizado individualmente ou associados a glicerina e o biodiesel. Estes valores 

estão ilustrados na Tabela 30. 
 

TABELA 30 - COMPORTAMENTO DOS ADITIVOS COMO LUBRIFICANTE E REDUTOR DE 
FILTRADO EM FLUIDOS POLIMÉRICOS DE PERFURAÇÃO 

Fluido Composição Coef. Lubricidade Vol. Filtrado (mL) 

F branco Ausência de aditivo lubrificante 0,206 5,5 

F1 Biossurfactante 0,144 5,0 

F2 Glicerina 0,286 5,0 

F3 
Mistura Biossurfactante /Glicerina 

0,144 5,0 

F4 0,165 5,0 

F5 Biodiesel 0,041 5,0 

F6 
Mistura Biossurfactante /Biodiesel 

0,031 5,4 

F7 0,026 4,4 

F8 Mistura Biossurfactante /Biodiesel /Glicerina 0,051 5,3 

F9 Parafina 0,310 5,9 

F10 
Mistura Biossurfactante /Parafina 

0,250 4,1 

F11 0,360 5,0 
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Para melhor elucidação dos valores do coeficiente de lubricidade (CL) e 

volume de filtrado, os mesmos foram plotados num histograma e representados 

nas Figuras 27 e 28.  

A Figura 27 ilustra a relação do coeficiente de lubricidade versus 

formulação do fluido. Nesta figura podemos observar que a glicerina e a 

parafina não apresentaram ação lubrificante, pois seus valores de coeficiente 

de lubricidade foram superiores aos valores apresentados no fluido branco (em 

ausência de agente lubrificante). Neste caso específico, a glicerina (F2) e a 

parafina (F9) quando empregadas isoladamente, aumentam o coeficiente de 

lubricidade do fluido, ou seja, não formam o filme molecular que é responsável 

por minimizar o contato entre superfícies metálicas e, conseqüentemente, 

diminuir o coeficiente de atrito.  
 
FIGURA 23- COEFICIENTE DE LUBRICIDADE NAS DIFERENTES FORMULAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O biodiesel de mamona quando utilizado separadamente (F5), 

apresentou um caráter lubrificante muito significativo, reduzindo o CL em 80%, 

quando comparado com o branco.  

Nas formulações onde o biossurfactante (F1) foi utilizado de forma 

individual ou quando associado a glicerina (F3 e F4), obteve uma redução no 

CL de 30%. Considerando que a glicerina quando usada de forma individual, 

aumentou o CL, podemos concluir que o biossurfactante atuou de forma 

significativa, diminuindo o efeito negativo da glicerina.  
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A associação do biossurfactante com a parafina (F10 e F11) foi eficaz 

como lubrificante, pois concentrações elevadas de biossurfactante, o CL foi 

reduzido em 37%, e em concentrações reduzidas, de biossurfactante, CL foi 

reduzido em 22%, ou seja, a concentração de biossurfactante influência 

significativamente e positivamente nas propriedades estudadas para esta 

formulação.  

As misturas biodiesel/biossurfactante (F6 e F7) apresentaram os 

resultados mais satisfatórios para aplicação como lubrificante em fluidos 

poliméricos à base de água, pois o CL foi reduzido em 87% (de 0,20 para 

0,026).  

A Figura 28 ilustra a relação volume de filtrado versus formulação do 

fluido. Nesta figura podemos observar que a formulação que utilizou o biodiesel 

de mamona (F5) e parafina (F9) apresentaram volume de filtrado superior 

quando comparado ao fluido branco. Contudo, esse acréscimo de volume de 

10% e 7%, respectivamente, não pode ser caracterizado como insastifatório, 

pois está dentro dos valores permitidos em formulações de fluidos base água 

poliméricos.  

 
FIGURA 24 - VOLUME DE FILTRADO DAS DIFERENTES FORMULAÇÕES 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As formulações empregando individualmente biossurfactante (F1), 

glicerina (F2) e biodiesel (F5) apresentaram redução de 10% no volume de 

filtrado quando comparado ao volume do fluido padrão. Esse comportamento 
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também foi observado nas formulações F3, F4 e F11, pois não apresentaram 

variações significativas quando comparado com as formulações que utilizaram 

seus compostos individualmente. 

A associação do biossurfactante com a parafina foi eficaz quanto ao 

volume do filtrado, pois em concentrações elevadas de biossurfactante o 

volume de filtrado foi reduzida em 25% e, em concentrações reduzidas, de 

biossurfactante, o vol. do filtrado em 10%, ou seja, a concentração de 

biossurfactante influencia significativamente e positivamente nas propriedades 

estudadas para esta formulação.  

A mistura biodiesel/biossurfactante apresentou redução de 22% (de 5,5 

mL para 4,4 mL) no volume de filtrado quando comparado com o branco. 

Quando comparamos os resultados de uma forma complementar 

podemos observar que o melhor comportamento em relação a sinergia do 

coeficiente de lubricidade e volume de filtrado foi da formulação F7, pois 

apresentou uma redução de 80% no CL e 20% no volume de filtrado. Vale 

ressaltar que a formulação F9, apesar de ter apresentado maior redução no 

volume de filtrado (25%), o mesmo não atuou como lubrificante. 

As formulações (F branco e F1 a F11) foram armazenadas a 

temperatura ambiente por um período de 30 dias e posteriormente reavalidas.  

Esse tempo fez-se necessário por se tartar de fluido polimérico, o qual 

proporcionaria uma melhor hidratação dos polímeros, e consequentemente 

uma melhor estabilidade da emulsão.  

Atraves da Tabela 31 podemos comparar seus valores com a Tabela 30 

e observar que nas formulações contendo biodiesel, o coeficiente de 

lubricidade foi aumentado de forma significativa, podemos concluir que o 

biodiesel sofreu degradação neste período apresentando um efeito negativo 

nesta medida. Quanto ao volume de filtrado, todos apresentaram redução o 

que nos faz entender que o biossurfactante continuou atuando de forma 

significativa e mantendo a emulsão estável por esse período estudado. Este 

comportamento de estabilidade da emulsão e redução do volume de filtrado foi 

observado em todas as formulações. 
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TABELA 31 - COMPORTAMENTO DOS ADITIVOS COMO LUBRIFICANTE E REDUTOR DE 
FILTRADO EM FLUIDOS POLIMÉRICOS DE PERFURAÇÃO APÓS ENVELHECIMENTO 

Fluido Composição Coef. Lubricidade Vol. Filtrado (mL) 

F branco Ausência de aditivo lubrificante 0,194 5,1 

F1 Biossurfactante 0,137 5,0 

F2 Glicerina 0,198 4,7 

F3 
Mistura Biossurfactante /Glicerina 

0,132 4,0 

F4 0,151 3,9 

F5 Biodiesel 0,052 4,4 

F6 
Mistura Biossurfactante /Biodiesel 

0,104 3,9 

F7 0,071 3,9 

F8 Mistura Biossurfactante /Biodiesel /Glicerina 0,099 4,1 

F9 Parafina 0,312 4,7 

F10 
Mistura Biossurfactante /Parafina 

0,253 4,4 

F11 0,164 4,5 

 

  

4.11 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EMULSIFICANTE E INFLUÊNCIA DA 

SALINIDADE 

4.11.1 DETERMINAÇÃO DA REGIÃO DE MICROEMULSÃO 

O método escolhido para a construção do diagrama de fases foi o 

método da titulação, por apresentar a vantagem da possibilidade do estudo de 

grande número de pontos com relativa rapidez, visto que as preparações 

adquirem o equilíbrio rapidamente. Foi necessária, porém, a preparação de 

amostras de diferentes composições para a completa definição do diagrama. 

Após as titulações aquosas, foi calculada a concentração de cada 

componente utilizado em cada ponto preparado e detectada visualmente a 

formação das fases. 

Para a obtenção do diagrama de fases (ternário/ pseudoternário), os 

pontos foram colocados em gráficos, sendo as concentrações de cada um dos 

componentes transformadas em porcentagem.  

Esse estudo foi levado a acabo na possibilidade de conseguir uma 

concetração ótima de biossurfactante afim de que fosse possível sua 
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aplicabilidade como preventor de emulsão. Para isso seria necessário 

encontrar a região de interesse, no caso, winsor III (WIII), onde se tem o 

equilíbrio das três fases: óleo, emulsão e água. Contudo,  as regiões 

delimitadas nos diagramas de fases foram sistemas microemulsionados (WIV) 

e WI-separação de fases (fase eleosa em excesso, ou seja, óleo e emulsão). 

Esses diagramas estão apresentados nas Figuras 25 a 28. 

A escolha da razão C/T mostrou que para o sistema: água (FA); álcool 

etílico/ biossurfactante (C/T); biodiesel (FO), a variação encontrada para a 

região de microemulsão foi concordante com a literatura, pois, com a redução 

da razão C/T, a região de microemulsão foi reduzida, como se pode observar 

nas Figuras 25 e 26. 

A Figura 25 mostra a limitação das regiões de WIV e WI com 

concentrações máxima de cotensoativo e tensoativo (C/T: 56,3%, FA 25% e 

FO 18,7%), concentrações máxima da fase aquosa (C/T: 12,5%, FA: 82,6% e 

FO: 4,9%) e concentrações máxima da fase oleosa (C/T: 52,5%, FA: 12,5% e 

FO: 35%). Nesses pontos, observamos que, o limite entre a formação da 

emulsão ou a quebra da mesma, tem a porcentagem permitida de óleo de entre 

5 e 35%.  

 
FIGURA 25 – DIAGRAMA PSEUDOTERNÁRIO UTILIZANDO RAZÃO C/T = 4 
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A Figura 26, quando comparada com a anterior, apresenta uma redução 

na região a redução da razão C/T, ocorre a diminuição da região de 

microemulsão. Podemos observar que a limitação das regiões de WIV e WI, 

entre a formação da emulsão ou a quebra da mesma, tem a porcentagem 

permitida de óleo de entre 5 e 25,5%. 
 

FIGURA 26 – DIAGRAMA PSEUDOTERNÁRIO UTILIZANDO RAZÃO C/T = 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando as Figuras 25 e 26, podemos concluir a relação custo x 

benefício deve ser levado em conta a depender da aplicabilidade industrial, ou 

seja, deve-se escolher o sistema de cotensoativo (4:1 ou 2:1) a depender do 
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Para avaliar a influência da solução salina sobre sistema 
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cotensoativo a região de microemulsão permite uma incorporação maior da 

fase aquosa. 
 

FIGURA 27 – DIAGRAMA TERNÁRIO UTILIZANDO ÁGUA DESTILADA COMO FASE 
AQUOSA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Figura 28 ilustra um diagrama ternário composto por biossurfactante, 

água salina na concentração de 50g/L de NaCl e biodiesel. A limitação das 

regiões de WIV e WI ficou limitado a T: 60%, FA: 10% e FO:30%. 

 
FIGURA 28 – DIAGRAMA TERNÁRIO UTILIZANDO ÁGUA SALINA COMO FASE AQUOSA 
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5 CONCLUSÕES 

Através do espectro de RMN 13C foi possível evidenciar a conversão do 

triglicerídeo em ácido ricinoléico (12-hidroxi-9-octadecenoico). 

A conversão da D-glicose, em ricinoleato de D-glicose, foi acompanhado 

por análises de CLAE através da quantificação de consumo da D-glicose no meio 

reacional. Sendo a conversão evidenciada pela análise qualitativa na região de 

infravermelho, através do reconhecimento das bandas de absorção, característico 

dos principais grupos funcionais presentes no éster.  

Com auxílio do software MODDE 7.0, utilizando planejamento 

experimental fatorial 24-1 [planejamento reduzido de 2 níveis e 4 variáveis (tempo, 

temperatura, razão molar dos substratos e concentração de enzima) ], foi 

possível determinar a influência das variáveis temperatura e concentração de 

enzima como as mais significativas. E que a interação entre elas pouco 

influenciou na otimização da reação. Através da interpretação geométrica dos 

efeitos no planejamento fatorial adotado (24-1), e da influência das variáveis, foi 

possível selecionar as melhores condições reacionais e realizar a otimização do 

processo. Apesar de se esperar que, quanto maior a concentração do catalisador, 

maior temperatura, maior tempo de reação e maior quantidade de substratos, 

acarretaria numa maior conversão, o planejamento estatístico se tornou uma 

ferramenta essencial, pois de acordo com os relatos da literatura para este tipo 

de síntese, os intervalos de estudo das variáveis eram grandes. Com isso, o 

planejamento estatístico reduzido, foi eficaz neste estudo, nos levando a uma 

conversão de 60% da D-glicose em ricinoleato de D-glicose. 

A determinação do potencial do ricinoleato de D-glicose como agente de 

superfície foi realizado através das análises de tensões superficial e interfacial e 

ângulo e contato. Foi analizado tambem sua estabilidade em diferentes 

temperatura (25 a 100°C), pH (2-12) e salinidade (até 115 g/L), e a interferência 

dessas variáveis frente a CMC (concentração micelar crítica). Os testes em 

soluções salinas concentradas foram satisfatórias no que diz respeito à 

solubilidade e estabilidade, pois foi observado que à medida que a concentração 

do biossurfactante aumenta, ocorria a redução de tensão até atingir uma 

concentração salina ótima.  
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A influência da temperatura só foi perceptível no valor da tensão superficial 

na CMC. Houve uma redução de 45 mN/m para 40mN/m. As análises de tensão 

superficial das soluções aquosas com concentração de biossurfactantes acima da 

CMC aquecidas a 100°C, não apresentaram variação significativa, o que nos faz 

compreender que o ricinoleato de D-glicose foi estável na temperatura e período 

estudados. 

Quanto à estabilidade do biossurfactante estudado em condições extremas 

de pH, observa-se um decréscimo nas leituras efetuadas nas soluções tampão. 

No entanto, ao adicionar o biossurfactante, o decréscimo nos valores da tensão 

superficial foi mais significativo. Ao observar seu comportamento em um tempo 

de estocagem de até 48 horas, observou-se que o biossurfactante apresentou 

pouca ou nenhuma variação entre os valores de tensão superficial lidos sem 

tempo de repouso, no qual podemos concluir que o biossurfactante permaneceu 

estável nas variações de pH e tempo estudado. 

O ricinoleato de D-glicose mostrou ser ótimos redutores de ângulo de 

contato; acima da CMC, o ângulo de contato independe da concentração, 

reduzindo de 40º para 0º, tornando a superfície completamente molhavel a 

solução aquosa do biossurfactante. 

Quanto a atuação de agente espumante, os biossurfactantes não 

apresentaram tal característica, pois a quantidade de espuma formada foi inferior 

aos surfactantes convencionais, e foram instáveis com o passar do tempo. Este 

resultado é satisfatório quando se vislumbra a aplicabilidade em fluido de 

perfuração, pois a formação de espulma estável resulta em leituras incorretas de 

peso especifico, reologia, volume, dentre outros, podendo acarretar sérios danos 

ao poço. 

Quanto a sua aplicabilidade como lubrificante em fluidos de perfuração 

poliméricos, pode-se observar que nas variadas formulações propostas a mistura 

biodiesel/biossurfactante apresentou os resultados mais satisfatórios.  Nesse 

caso, o CL foi reduzido em 87% (de 0,20 para 0,026) e o vol. de filtrado em 22% 

(de 5,5 mL para 4,3 mL).  

Como preventor de emulsão, os testes não foram conclusivos.  A amostra 

de óleo empregada não tinha propriedades desejáveis devido ao seu baixo 

percentual de água. Outras análises com amostras contendo diferentes 

percentuais de água são necessárias.  
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Quanto ao estudo de microemulsão podemos concluir que a escolha da 

razão C/T foi concordante com a literatura, pois, com a redução da razão C/T, a 

região de microemulsão foi reduzida. Com isso, a depender da aplicabilidade 

industrial, o sistema de cotensoativo (4:1 ou 2:1) a ser escolhido vai depender do 

objetivo de miscelização, maior quantidade de água ou de óleo.  

Quando utiliza o sistema ternário (ausência do cotensoativo), foi observado 

que a porcentagem máxima de óleo para a formação da microemulsão foi de 

86%, sendo 12% do biossurfactante e 2% de fase aquosa. Comparando esse 

resultado com os obtidos pelos diagramas pseudoternários, podemos concluir 

que a presença do cotensoativo influencia de forma positiva, pois quando 

aumentamos a quantidade do cotensoativo a região de microemulsão permite 

uma incorporação maior da fase aquosa. 

Os resultados do diagrama ternário composto por biossurfactante, água 

salina na concentração de 50g/L de NaCl e biodiesel mostraram uma limitação 

das regiões de WIV e WI quando utilizado 60% de biosurfactante,10% da solução 

salina e 30% de óleo, com isso podemos concluir que a solução salina atuou de 

forma favorável quanto ao encapsulamento da fase aquosa. 

Essa variação encontrada para a região de microemulsão nos diferentes 

sistemas microemulsionados pode ser satisfatório nos casos em que a 

solubilização de alguns fármacos em solução aquosa é bastante reduzida, e o 

sistema microemulsionado pode ser utilizado para aumentar a velocidade de 

liberação desses fármacos, oferecendo benefícios que incluem o aumento da 

solubilidade, de absorção e do controle da biodisponibilidade de princípios ativos, 

diminuindo assim a toxicidade e aumentando a eficácia clínica dos fármacos.  
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