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MAGALHÃES, E. R. B. – Estratégias de tratamentos e aplicações para a água produzida 

utilizando um efluente sintético. Tese de doutorado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química. Área: Engenharia Química. Linha de Pesquisa: Processos Químicos, 

Biotecnológicos e Catálise. Natal/RN, Brasil. 

Orientador: Prof. Dr. Everaldo Silvino dos Santos 

 

Resumo: A água produzida é um dos principais subprodutos da indústria do petróleo e se 

caracteriza como um efluente de composição complexa, formada por vários compostos 

orgânicos e inorgânicos. Chega a representar cerca de 70% do total das águas residuais geradas 

durante o tempo de vida do poço, do qual também dependem suas características e quantidades 

produzidas. Atualmente, no Brasil, milhões de metros cúbicos de efluentes hídricos são 

descartados no meio ambiente, assim como uma quantidade considerável de óleos e graxas. A 

presente tese objetivou investigar, através de um efluente sintetizado, potenciais aplicabilidades 

para a água produzida bruta e tratada e, assim, possibilitar o gerenciamento e reuso desse 

efluente. A água produzida sintética foi utilizada como fonte suplementar de carbono ao utilizar 

os resíduos de coco, caju, carnaúba e cana de açúcar, além de sementes de moringa, para 

sintetizar ramnolipídeos a partir da Pseudomonas aeruginosa na condição de 200 rpm, 38 °C e 

72 h. A água produzida foi submetida a um tratamento físico-químico, cujo processo combinado 

foi formado por uma etapa de floculação (226 rpm e 3 minutos na etapa de mistura rápida e 90 

rpm e 4 minutos na de mistura lenta) seguida da flotação por ar dissolvido - FAD (com injeção 

de 10% v/v de água saturada com ar a 6 bar e com tempo de flotação de 28 minutos), utilizando 

uma concentração de 64 mg/L de floculante natural. Um tratamento biológico também foi 

utilizado para avaliar a eficiência de remoção do teor de óleos e graxas da água produzida, 

operando a 6 h em sistema contínuo e aeróbico, com um tempo de retenção hidráulica de 2,27 

dias. Os resultados obtidos demonstraram que a água produzida sem tratamento prévio se 

apresentou como uma fonte em potencial para suplementação da fonte de carbono de resíduos 

agroindustriais na produção de biossurfactante, promovendo um efeito positivo da estabilidade 

da emulsão ao se utilizar as cascas de coco verde como substrato e mantendo estável, sob 

temperaturas elevadas, a emulsão formada pelo caldo produzido por resíduos de caju. O 

tratamento fisicoquimico através da floculação/FAD demonstrou que os extratos das sementes 

de Moringa oleífera com e sem óleo, são floculantes naturais efetivos no seu tratamento, 

reduzindo o teor de óleos e graxas (TOG) em cerca de 82%, tendo a extração do óleo não afetado 

o efeito coagulante das sementes. O tratamento biológico através do lodo ativado se apresentou 



altamente eficiente na remoção do TOG da água produzida, com eficiências, em sua maioria, 

superiores a 90% e conseguindo atingir adequação às exigências ambientais quanto a esse 

parâmetro. Por conta do desempenho do processo de lodo ativado foi possível concluir que o 

efluente tratado por esse processo apresenta capacidade promissora em ser reutilizado na 

germinação e irrigação de culturas agrícolas de uso não alimentício. Tais resultados se 

apresentaram como promissores para o reuso da água produzida como recurso hídrico em 

demandas de maior valor agregado, minimizando o impacto desse efluente ao meio ambiente. 

Palavras-chave: água produzida, biossurfactante, flotação por ar dissolvido, Moringa oleífera, 

lodo ativado, germinação  



 

  



MAGALHÃES, E. R. B.  – Treatment and application strategies for produced water using a 

synthetic effluent. Doctoral Thesis, UFRN, Postgraduate Program in Chemical Engineering. 

Natal/RN, Brazil. 

Advisor: Prof. Dr. Everaldo Silvino dos Santos 

 

Abstract: The produced water is one of the main effluents of the petroleum industry and is 

characterized as an effluent of complex composition, formed by various organic and inorganic 

compounds. It accounts for about 70% of total wastewater generated during the life of the well 

and their characteristics and quantities produced are also dependent on their location and age 

of this one. Currently, in Brazil, millions of m³ of water effluents are disposed of in the 

environment, as well as a considerable amount of oils and greases. The present thesis aimed to 

investigate, through a synthesized effluent, potential applicabilities for untreated and treated 

produced water and, thus, enable the management and reuse of this effluent. Synthetic produced 

water was used as an additional carbon source when using coconut, cashew, carnauba and 

sugarcane residues, as well as moringa seeds, to synthesize rhamnolipids from Pseudomonas 

aeruginosa at 200 rpm, 38 ° C and 72 h. The produced water was submitted to a physical-

chemical treatment, whose combined process was formed by a flocculation step, with 226 rpm 

and 3 minutes in the fast mixing stage and 90 rpm and 4 minutes in the slow mixing stage, 

followed by dissolved air flotation (DAF), carried out under the injection of 10% v/v of water 

saturated with air at 6 bar and with a flotation time of 28 minute, using a concentration of 64 

mg/L of natural flocculant. A biological treatment was also used to evaluate the removal 

efficiency of the oil and grease content of the produced water, operating at 6 h in a continuous 

and aerobic system, with a hydraulic retention time of 2.27 days. The results showed that 

produced water without previous treatment was presented with a potential use for 

supplementation of carbon source to agroindustrial residues in the production of biosurfactant. 

promoting a positive emulsion stability effect when using the green coconut shells as the 

substrate and maintaining stable, under elevated temperatures, the emulsion formed by the broth 

produced by cashew residues. When undergoing a physical-chemical treatment through 

flocculation/DAF, demonstrated that extracts of Moringa oleifera seeds with and without oil 

are effective natural flocculants in their treatment, reducing the content of oils and greases 

(TOG) in about 82%, with the oil extraction unaffecting the coagulant effect of the seeds. The 

biological treatment through activated sludge was highly efficient in the removal of TOG from 

produced water, with efficiencies, in most cases, greater than 90% and achieving compliance 



with the environmental requirements for this parameter. Through the results obtained it was 

possible to conclude that the effluent treated by this biological process presents a promising 

ability to be reused in the germination and irrigation of non-food crops. These results 

demonstrated to be promising for the reuse of produced water as resources for higher value 

demands production, minimizing the impact of this effluent on the environment. 

Keywords:  produced water, biosurfactant, dissolved air flotation, Moringa oleífera, activated 

sludge, germination. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água, componente químico mais abundante da Terra, é um dos recursos naturais 

mais essenciais para as vidas humana, vegetal e animal. O Brasil é um país privilegiado quanto 

a disponibilidade desse recurso, possuindo 12% das reservas de água doce do mundo, 53% do 

manancial de água doce disponível na América do Sul e o maior rio do planeta, o Amazonas, 

segundo dados da Agência Nacional de Águas (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2017). 

Porém, apesar dessa situação aparentemente confortável, a realidade de algumas 

regiões no território brasileiro é de escassez de água por longos períodos. A seca e estiagem 

afetam, secularmente, a região Nordeste, onde se encontram apenas 3% do volume de água 

doce do território brasileiro. Os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais são os afetados, em parte ou no todo, pela 

seca, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012).  

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Rio Grande do Norte 

(SEMARH, 2018), as estiagens, que chegaram a atingir cerca de 92% das cidades do estado 

desde 2014, levaram o governo a declarar situação de emergência por quatro anos consecutivos. 

Em 2016, o maior reservatório do estado (a barragem Armando Ribeiro Gonçalves), o qual é 

responsável pelo abastecimento de 34 cidades, chegou a possuir um volume de apenas 15% de 

sua capacidade, colapsando o fornecimento de água a essas cidades total ou parcialmente. Em 

setembro de 2017, o governo do RN declarou situação de emergência de 153 municípios do 

estado por causa da seca. 

Em contraposição a esse cenário, o RN, um dos principais produtores de petróleo em 

terra do país, possui a geração de grandes volumes de águas residuais provenientes do processo 

de extração desse fluido. A água produzida é um dos principais efluentes da indústria do 

petróleo, sendo gerada na etapa de exploração e produção de petróleo e gás. É um efluente de 

composição complexa, composta de vários componentes orgânicos e inorgânicos, que chega a 

representar 70% do total das águas residuais geradas durante o tempo de vida do poço e cujas 

características e quantidade produzida são altamente dependentes da localização do poço 

(CODAY et al., 2014; FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; HORN, 2009). 

Em 2017, a PETROBRAS descartou ao meio ambiente cerca de 293,2 milhões de 

metros cúbicos de efluentes hídricos, incluindo efluentes de natureza industrial e água 

produzida. Esse volume representou uma demanda de 1,9 mil toneladas de óleos e graxas, 5,4 
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mil toneladas em termos de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 1,7 mil toneladas de 

amônia. Em 2014, a Unidade de Operação do Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE) 

apresentou, por dia, um volume de descarte de 92000 m³ e a reutilização de cerca de 60000 m³ 

de água produzida. A PETROBRAS objetiva, em suas perspectivas para o próximo período, a 

adequação das características da água produzida para seu reuso no processo, no caso do Ativo 

de Guamaré, e para geração de vapor e posterior injeção em reservatórios de petróleo 

(recuperação secundária) no caso do Ativo de Produção Alto do Rodrigues, a fim de reduzir o 

consumo de água dos poços artesianos para essas finalidades (PETROBRAS, 2018). 

Assim, a fim de reduzir o consumo de fontes de água limpa, minimizar a quantidade 

de água produzida a ser transportada, tratada e descartada e reduzir os riscos ambientais, o 

tratamento desse efluente é imprescindível. Diversos estudos foram realizados para propor 

alternativas do reuso desse efluente, já que o grande volume de água produzida é visto como 

fonte potencial de água para vários usos, como irrigação e água de processo industrial 

(SIAGIAN et al., 2018). 

De acordo com Boschee (2014), a reutilização da água produzida no tratamento de 

poços de petróleo no Canadá possibilitaria a redução de consumo de até 170.000 barris/poço de 

água doce, o que levaria a uma economia de 1,4 milhões de dólares para o tratamento de um 

poço. No mesmo sentido, Li et al. (2014) investigaram o reuso da água produzida no transporte 

de óleo bruto após o aquecimento no oleoduto, objetivando minimizar o uso de água doce e 

reaproveitar a energia térmica do efluente nesse processo. Estudo desenvolvido por Dong et al. 

(2015), por sua vez, apontou a potencialidade do uso da água produzida como alimentação de 

aquecedores e os resultados obtidos por WEBER et al. (2017) apontaram um relevante 

desempenho e custo-benefício na utilização da água produzida tratada por filtração simples e 

por osmose reversa em sistemas de produção de girassol ornamental. 

Dessa forma, o presente trabalho investigou a potencial aplicabilidade da água 

produzida bruta e tratada a partir do uso de um efluente sintético, a fim de se apresentar 

alternativas para o seu reuso ou para a obtenção de produtos com maior valor agregado, 

objetivando ratificar as seguintes hipóteses: 

• A alta presença de óleo na composição da água produzida a torna uma fonte 

suplementar em potencial para induzir a síntese de biossurfactante por 

Pseudomonas aeruginosa. 
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• Ao utilizar os extratos de semente de Moringa oleífera como floculante natural, 

a extração do óleo presente em suas sementes não influencia no tratamento 

físico-químico por floculação/flotação por ar dissolvido da água produzida.  

•  O processo biológico de lodo ativado é efetivo na remoção do teor de óleos e 

graxas da água produzida. 

• A água produzida tratada biologicamente pode ser utilizada como fonte 

alternativa para irrigação de culturas agrícolas com finalidades não 

alimentares.  

Destaca-se que a água produzida sintética utilizada apresenta uma composição muito 

mais simples em termos dos componentes existentes na água real, porém mantém os níveis de 

Teor de Óleos e Graxas (TOG) e salinidade comumente encontrados nos campos petrolíferos 

brasileiros.  

A presente tese está escrita em formato de capítulos, na qual o capítulo 2 apresenta e 

discute os resultados da utilização da água produzida sintética como suplementação da fonte de 

carbono para a produção de biossurfactante.  

O capítulo 3 apresenta os resultados da avaliação do impacto na eficiência de remoção 

do teor de óleos e graxas (TOG) da água produzida, através do tratamento físico-químico de 

floculação/flotação por ar dissolvido, ao se extrair o óleo das sementes de Moringa oleífera, as 

quais foram utilizadas como floculante natural.  

O capítulo 4, por sua vez, apresenta os resultados referentes à avaliação do potencial 

de utilização da água produzida tratada biologicamente na germinação e crescimento de plantas. 

Os capítulos 5 e 6 apresentam as considerações e conclusões gerais do trabalho, 

respectivamente. As referências bibliográficas utilizadas no estudo se encontram listadas no fim 

do documento. 
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2 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA NÃO 

TRATADA A PARTIR DE UMA ÁGUA SINTÉTICA COMO SUPLEMENTAÇÃO 

DA FONTE DE CARBONO PARA PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTE 

 

Os resultados apresentados nesse capítulo foram obtidos através do estudo da utilização de 

diferentes resíduos agroindustriais (coco, caju, cana-de-açúcar, carnaúba) e das sementes de 

moringa (Moringa oleífera) como fonte de carbono para a produção de ramnolipídeos por 

Pseudomonas aeruginosa, avaliando-se a influência da água produzida sintética no meio de 

cultivo. Esses resultados foram organizados em formato de artigo e publicado em inglês no 

periódico Biosciences Biotechnology Research Asia, com o título “Use of Different 

Agroindustrial Waste and Produced Water for Biosurfactant Production”, cujos autores são 

Emilianny Rafaely Batista Magalhãesa, Francinaldo Leite Silvaa,b, Magna Angélica dos Santos 

Bezerra Sousaa e Everaldo Silvino dos Santosa. O artigo, conforme publicado, encontra-se no 

Apêndice A e pode ser acessado a partir do endereço eletrônico DOI: 

http://dx.doi.org/10.13005/bbra/2604. 
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2.1 Revisão Bibliográfica 

2.1.1 Água produzida e a legislação ambiental 

Na etapa de produção de um poço de petróleo, é possível extrair três tipos diferentes 

de fluidos: óleo, gás e água. A água subterrânea extraída nessa etapa, a qual é denominada água 

produzida, é, dentre os três, o único fluido que não tem finalidade comercial e, portanto, se 

caracteriza como efluente industrial (THOMAS et al., 2001). 

A água produzida é a água que está associada ao petróleo e se apresenta como uma 

mistura de todas as formas de água que participam do processo de extração e produção do 

petróleo, cuja origem básica está relacionada às condições ambientais existentes na formação 

do óleo. Um ambiente geológico marinho ou lacustre, no qual tenha havido intensa deposição 

de matéria orgânica e sofrido um posterior soterramento, sob condições físico-químicas 

apropriadas, tende a favorecer o aparecimento do petróleo nas rochas matrizes. O petróleo 

gerado migra para rochas permeáveis adjacentes que, bloqueadas estruturalmente por rochas 

impermeáveis, resultam em acumulações nas rochas reservatório. Durante milhares de anos, o 

petróleo se concentra, segregando-se da água, mas mantendo, por vezes, contato com os 

aquíferos (FIGUEREDO, 2010). 

Segundo Thomas et. al. (2001), a água produzida também pode ter origem em 

acumulações de água (aquíferos), que podem estar adjacentes às formações que contém 

hidrocarbonetos, ou pode surgir a partir da água injetada em projetos que objetivam aumentar 

a recuperação do óleo no reservatório. 

Apesar da quantidade de água produzida depender intimamente das condições e 

localização do poço, sua produção, de uma forma geral, é muito superior a de óleo e gás, cujos 

altos volumes produzidos dificultam seu gerenciamento. Além disso, sua composição 

complexa, com presença de óleo, metais pesados, radionuclídeos, compostos químicos de 

tratamento, sal e oxigênio dissolvido (STEPHENSON, 1992), exige que esse efluente seja 

submetido a uma etapa de tratamento, a fim de se adequar às exigências ambientais para o 

descarte. 

No Brasil, a resolução CONAMA n° 430/2011 apresenta os níveis máximos 

permitidos na composição de um efluente para ser descartado (Tabela 2.1), o qual, no que tange 

o teor de óleos e graxas de origem mineral, não poderá exceder a concentração de 20 mg/L 

desse componente. Nesta tabela também contam com valores máximos possíveis de 
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componentes inorgânicos, como enxofre e metais pesados, e orgânicos, tais como benzeno e 

clorofórmio. 

 

Tabela 2.1 Limites de concentração para descarte de cada componente presente no efluente  

Parâmetros inorgânicos Valores máximos 

Arsênio total 0,5 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total (não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros orgânicos Valores máximos 

Benzeno 1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans 1,0 mg/L 

Estireno 0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 

fenóis totais (substâncias que reagem com  4 - aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 

Tricloroetano 1,0 mg/L 

Tolueno 1,2 mg/L 

Xileno 1,6 mg/L 

(Fonte: CONAMA n° 430/2011) 

 

Em 2017, grandes volumes de águas residuais da indústria de petróleo foram 

descartados no Brasil, o que representou uma demanda de 1,9 mil toneladas de óleos e graxas. 

Esse efluente, que é tratado e, de forma majoritária, utilizado para descarte em corpos hídricos 

subterrâneos (0,1%), concessionárias de abastecimento ou empresas terceirizadas (2,6%) e 
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corpos hídricos superficiais (97,3%). Recentemente, a PETROBRAS apontou seu interesse em 

aumentar a reutilização desse efluente tratado no processo, que em 2017 representou um volume 

de 25,4 milhões de m³, cerca de 12,5% da demanda de água doce utilizada pela indústria 

(PETROBRAS, 2018). 

No Rio Grande do Norte, a Unidade de Operação do Rio Grande do Norte e Ceará 

(UO-RNCE) apresentou, em 2014, um volume diário de descarte de 92000 m³ e a reutilização 

de cerca de 60000 m³ de água produzida por dia.  

Dessa forma, o tratamento da água produzida se caracteriza como uma etapa 

imprescindível na conservação sadia do meio ambiente, tanto para fins de descarte, a fim de 

não se transformar em corpo poluidor, quanto como fonte alternativa para economia do uso de 

água doce nas atividades industriais que não exijam uma qualidade potável da água.   

2.1.2 Biodegradação do petróleo pela Pseudomonas aeruginosa 

A biodegradação é uma das melhores soluções para a poluição ambiental causada 

principalmente por hidrocarbonetos de petróleo que apresentam grande ameaça ao ecossistema. 

Isso envolve microrganismos que fazem uso desses contaminantes como fonte de carbono, 

resultando na quebra das composições poluidoras em compostos de baixo peso molecular, sem 

qualquer efeito prejudicial (CHARLES OLUWASEUN et al., 2017; MULLIGAN, 2005a; 

PIRÔLLO et al., 2008; ZHANG et al., 2005). Microrganismos como Pseudomonas sp., Bacillus 

sp., Arthrobacter sp., Mycobacterium sp., Acinetobacter sp.e Rhodococcus sp., tem sido 

reportados na biorremediação de poluição de petróleo (SONG et al., 2006).  

Os efeitos dos fatores ambientais sobre a biodegradação de petróleo por essas cepas e 

os processos metabólicos associados a diferentes produtos petrolíferos têm sido amplamente 

estudados. Comumente, dois mecanismos de absorção de hidrocarbonetos de petróleo pelos 

microrganismos são considerados: (i) modo do meio biossurfactante; e (ii) modo de contato 

direto, que são distinguidos pela hidrofobicidade da superfície celular e pela tensão superficial 

do caldo de cultura (SONG et al., 2006). 

Estudo desenvolvido por Charles Oluwaseun et al. (2017) revelou a capacidade da 

Pseudomonas aeruginosa em biodegradar o óleo cru. Em 20 dias, a bactéria foi capaz de 

degradar cerca de 26% do óleo presente no meio. Essa capacidade foi potencializada ao 

adicionar 3% do biossurfactante produzido por esse mesmo microrganismo, passando para um 

percentual de biodegradação de 96%.  Conclusão semelhante a que chegaram Darvishi et al. 
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(2011), Sathishkumar et al. (2008) e Thavasi; Jayalakshmi e Banat (2011), cujos resultados 

apontaram a capacidade do biossurfactante em atuar como um realçador para a biodegradação 

de hidrocarbonetos. 

2.1.3 Biossurfactante 

A emulsão é um sistema constituído por dois fluidos de natureza imiscível entre si, no 

qual a fase dispersa é finamente dividida e distribuída em uma fase contínua. Em uma emulsão 

óleo/água, por exemplo, o processo de suspensão das gotículas muito pequenas de óleo na água 

é chamado de emulsificação (DAS; MUKHERJEE, 2007). Os agentes responsáveis por manter 

a estabilidade da mistura entre os dois fluidos imiscíveis são denominados emulsificantes ou 

surfactantes, cuja natureza anfífílica é capaz de reduzir a tensão superficial entre as duas fases 

imiscíveis e, consequentemente, diminuir a instabilidade da emulsão (HENKEL et al., 2012; 

VAN BOGAERT et al., 2007).  

Esses compostos, que representam um mercado importante, com uma produção 

mundial de mais de 15 milhões de toneladas por ano, correspondem a um dos grupos mais 

versáteis de produtos químicos utilizados industrialmente, tendo aplicação na formulação de 

produtos de limpeza, detergentes e cosméticos, na indústria de alimentos e na remediação 

ambiental (GUDIÑA et al., 2016; MNIF; GHRIBI, 2015).  

Inicialmente, os surfactantes foram produzidos exclusivamente a partir de recursos 

renováveis, como óleos vegetais ou gorduras animais. No entanto, a maioria dos que são 

disponíveis atualmente é derivada de fontes petroquímicas (HENKEL et al., 2012). Devido à 

competitividade econômica e às crescentes exigências por produtos ambientalmente corretos e 

eco eficientes, as pesquisas envolvendo o uso, a produção e a purificação de biossurfactantes, 

especialmente surfactantes microbianos, têm sido intensificadas por apresentarem maiores 

vantagens ambientais, já que são biodegradáveis, menos tóxicos e produzidos a partir de fontes 

renováveis, e por exibirem um desempenho similar ou superior quando comparados aos 

surfactantes químicos (GUDIÑA et al., 2016; PEREIRA et al., 2013; SOUZA; VESSONI-

PENNA; DE SOUZA OLIVEIRA, 2014; VARJANI; UPASANI, 2017; VAZ et al., 2012). 

Biossurfactante é definido, portanto, como uma molécula tensoativa produzida por 

células vivas, as quais, em sua maioria, são microrganismos, tendo como uma das principais 

funções fisiológicas permitir o crescimento de substratos imiscíveis em água através da redução 
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da tensão interfacial entre as fases, tornando o substrato disponível para ser assimilado e 

metabolizado (KRONEMBERGER, 2007).  

O microrganismo produtor, a natureza do substrato disponível, a concentração de íons 

com nitrogênio, fósforo, magnésio, ferro e manganês no meio, e as condições de cultura, como 

pH, temperatura, velocidade de agitação, oxigenação e taxa de diluição são fatores importantes 

que influenciam o tipo, a quantidade e a qualidade do biossurfactante (BANAT, 1995). Sendo 

as mudanças nas medidas das tensões superficiais e interfaciais, na estabilização das emulsões 

e no balanço hidro/lipofílico os parâmetros comumente utilizados para avaliar sua atividade 

(DESAI; BANAT, 1997; KRONEMBERGER, 2007). 

Os glicolipídeos, que estão entre as quatro classes de biossurfactante, são compostos 

de ácidos alifáticos de cadeia longa ou ácidos hidroxila alifáticos e carboidratos, sendo os 

ramnolipídeos os mais amplamente estudados dessa classe e são geralmente produzidos a partir 

da Pseudomonas aeruginosa (CHARLES OLUWASEUN et al., 2017). 

Essa bactéria é bastante estudada quanto ao seu poder de síntese de biossurfactante e 

pode ser isolada de diferentes habitats, incluindo água, solo e plantas. Sob condições ambientais 

específicas, a Pseudomonas aeruginosa sintetiza glicolipídeos denominados ramnolipídeos. 

Esses biossurfactantes são derivados da ramnose, que é um dos componentes dos 

lipopolissacarideos (LPS) presentes na parede celular da P. Aeruginosa. A porção hidrofílica 

desse tensoativo é composta por moléculas de ramnose, enquanto ácidos graxos constituem a 

parte hidrofóbica. Em uma cultura líquida, a P. aeruginosa produz principalmente duas formas 

de ramnolipídeos: mono-ramnolípideos, que possui uma unidade de ramnose, e di-

ramnolípideos, onde duas ramnoses são ligadas às cadeias lipídicas (CHARLES 

OLUWASEUN et al., 2017; KRONEMBERGER et al., 2008; MAIER; SOBERÓN-CHÁVEZ, 

2000; VARJANI; UPASANI, 2017). A Figura 2.1 apresenta os principais homólogos de 

ramnolipídeos. 

A biossíntese e a proporção dos tipos de ramnolipídeos são afetadas pelas condições 

ambientais e nutricionais do meio de crescimento microbiano (SOBERÓN-CHÁVEZ; 

LÉPINE; DÉZIEL, 2005).  A mistura de homólogos de ramnolipídeos produzidos por linhagens 

de P. aeruginosa podem reduzir a tensão superficial da água de 72 para até 30 mN/m (ABALOS 

et al., 2001) e sua concentração micelar crítica está entre 5 – 200 mg/L (LANG; 

WULLBRANDT, 1999).  
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 Figura 2.1: Estruturas básicas dos ramnolipídeos  

 

R1 e R3: 1 molécula de ramnose ligada a 2 e 1 cadeias de ácidos graxos, respectivamente. 

R2 e R4: 2 moléculas de ramnoses ligadas a 2 e 1 cadeias de ácidos graxos, respectivamente. 

Fonte: Mulligan (2005) 

 

 

2.1.4 Substratos para a produção de ramnolipídeos 

Uma ampla faixa de substratos tem sido utilizada na produção de ramnolipídeos, que 

vai desde substâncias derivadas de fontes petroquímicas a substratos de origem natural, sendo 

os mais comuns os óleos vegetais, açúcares e glicerol. 

2.1.4.1 Glicerol  

Como parte dos lipídeos, o glicerol é muito abundante na natureza e muitos diferentes 

organismos pode utiliza-lo como fonte de carbono, incluindo a produção de ramnolipídeos. 

Pode ser obtido de fontes renováveis, como gordura animal e óleo vegetal, na forma de 

subproduto do biodiesel ou produzido ao utilizar propeno advindo de fontes fósseis, como 

petróleo e gás natural. (CLIEN et al., 2007; SYLDATK et al., 1985) 

Estudos realizados já demonstraram não haver nenhuma diferença significativa na taxa 

de produção de ramnolipídeos por Pseudomonas sp. ao se utilizar glicerol puro e o obtido a 

partir da fabricação de biodiesel, sendo esse último formado por 85% a 95% de glicerol, 5% a 

10% de sais de ácidos orgânico e teores acimas de 1,5% de outros álcoois, comumente metanol 
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(HENKEL et al., 2012). Ao utilizar esse substrato, as concentrações de ramnolipídeo 

produzidos pode ser obtida numa faixa de 1 a 8,5 g/L (FREIRE; CAMMAROTA; 

SANT’ANNA, 2001; HENKEL et al., 2012; SYLDATK et al., 1985).  

2.1.4.2 Efluentes ricos em açúcares  

O açúcar é uma importante fonte de utilização como substrato para a produção de 

ramnolipídeo (CLIEN et al., 2007).  

A indústria de processamento de alimentos é uma produtora em potencial de grande 

variedade de subprodutos e efluentes ricos em açúcar, gerados principalmente pelas usinas de 

processamento de açúcar e pela indústria de laticínios, sendo o mais importante subproduto o 

soro do leite, um líquido rico em nutrientes, cujo componente majoritário é a lactose  (HENKEL 

et al., 2012). A produção de ramnolipídeos a partir de Pseudomonas aeruginosa utilizando o 

soro do leite foi estudada por Dubey e Juwarkar (2001) , cujo resultados reportaram a uma 

produção de 1 g/L. Estudos desenvolvidos por Colak e Kahraman (2013) usando soro de queijo 

e efluente de azeite obtiveram o rendimento de ramnolipídico de 9,6 e 13,3 g/L  utilizando P. 

aeruginosa, respectivamente. 

O melaço é um resíduo da usina de processamento de açúcar, que é gerado durante a 

cristalização do açúcar a partir de extratos líquidos de cana de açúcar ou beterraba; descartado 

no ponto em que a extração posterior se torna não econômica (MANEERAT, 2005). Os líquidos 

do melaço contêm, usualmente, cerca de 50% de açúcares fermentáveis (sucrose) (HENKEL et 

al., 2012) e tem sido usada para a produção de ramnolipídeos por P. aeruginosa . com resultado 

de produção que chegam a 2,6 g/L (LI et al., 2011). 

Outra matéria-prima em potencial é a água residual de destilarias, as quais estão 

disponíveis em grandes volumes. Babu et al. (1996) demonstraram em seu estudo a viabilidade 

de uso desse efluente como substrato para a síntese de ramnolipídeos pela Pesudomonas 

aeruginosa. 

2.1.4.3 Óleos, gorduras e ácidos graxos 

Existe uma grande variedade de óleos vegetais e resíduos da indústria de 

processamento de óleo que têm sido utilizados na produção de compostos microbianos. 

Diversos óleos vegetais, ao longo do tempo, foram largamente utilizados para a produção de 

ramnolipídeo, como é o caso dos óleos de girassol, palma, coco, soja e oliva (HENKEL et al., 
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2012), sendo os óleos de azeitona, girassol, soja e peixe exemplos comuns na utilização para 

produção de ramnolipídeos por Pseudomonas aeruginosa.  

Grandes quantidades de óleos e gorduras são produzidas em todo o mundo anualmente, 

sendo cerca de ¾ de origem de plantas e sementes. Isso contribui, consequentemente, para uma 

grande demanda de resíduos e águas residuais e gera uma preocupação ambiental e financeira 

para a indústria de processamento de óleo, uma vez que estes resíduos apresentam baixa 

degradabilidade devido a seu alto teor de lipídios (DUMONT; NARINE, 2007; HENKEL et 

al., 2012). 

O óleo não refinado destinado ao uso como ingrediente para alimentos ou para preparar 

alimentos (por exemplo, frituras) normalmente é submetido a uma série de etapas de 

refinamento para remover subprodutos indesejados relacionados à extração do óleo. Estes 

subprodutos, são geralmente ácidos graxos livres, pigmentos, esteróis, hidrocarbonetos, 

fragmentos de proteína e outro material extraído que contribuem para a sua consistência viscosa 

e espessa. Estas substâncias são removidas principalmente para tornar o óleo mais duradouro e 

remover odor e sabor indesejados. O material recuperado durante esse processo de refinamento 

é chamado de borra de óleo e pode servir como matéria-prima barata para processos 

biotecnológicos (DUMONT; NARINE, 2007). 

Ji et al. (2016), em seu estudo de otimização nas condições de cultura, indicou um 

aumento de 6,85 vezes no rendimento da produção de ramnolipídeos, alcançando uma 

concentração de 12,6 g/L, a partir de Pseudomonas aeruginosa e ao utilizar azeite de oliva 

como substrato. 

Em seu estudo conduzido com P. aeruginosa, Müller et al. (2010) utilizaram óleo de 

girassol como fonte de carbono em um método de cultivo em biorreator em batelada e obteve 

39 g/L de ramnolipídeos em 90 h de cutivo. 

Sodagari et al. (2018) analisaram em seu estudo que, ao comparar glicerol e óleo de 

soja na produção de ramnolipídeos utilizando um cepa de Pseudomonas aeruginosa, o óleo de 

soja apresentou uma produtividade específica de ramnolipídeos de 25,8 mg/g células-h 

enquanto a de glicerol foi de 8,9 mg/g células-h. Em termos das composições ramnolipídicas 

das duas fontes de carbono, observou-se também uma diferença considerável, com 

concentração majoritária de monoramnolipídios no óleo de soja (82%) e de di-ramnolipídeos 

ao usar o glicerol (64%). 
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Em relação aos resíduos e efluentes do processamento de óleo, Nitschke et al. (2010) 

utilizaram borra de óleo de soja como fonte de carbono alternativa na produção de 

ramnolipídeos por P. aeruginosa e obtiveram surfactantes com composição de 44% de 

monoramnolipídeos e 29% de di-ramnolipídeos depois de 144 h de cultivo, os quais foram 

capazes de formar emulsões estáveis com diversos hidrocarbonetos. 

Ramnolipídeos produzidos a partir de óleo de fritura como fonte de carbono e usando 

uma cepa de P. aeruginosa para síntese foram estudados por Luo et al. (2013), que obtiveram 

uma produção máxima de 8,5 g/L em 72 h. 

2.1.4.4 Resíduos lignocelulósicos  

Os pré-requisitos para a produção competitiva de biossurfactantes com os surfactantes 

químicos são a obtenção de produtos com boa atividade, produzidos a partir de substratos 

baratos, processos economicamente viáveis e com altos rendimentos. Porém, o custo de 

produção dos biossurfactantes chega a ser de 3 a 10 vezes maior que o de um surfactante 

químico. (KRONEMBERGER et al., 2008).  

Comumente, os biossurfactantes são produzidos durante o crescimento de 

microrganismos em hidrocarbonetos. Como os hidrocarbonetos são geralmente caros e, 

consequentemente, aumentam o custo total do processo, outros substratos mais baratos, como 

a glicose, glicerol e etanol, têm sido explorados. Nessa busca por resíduos mais econômicos 

para a produção de biossurfactante, os efluentes industriais e os resíduos agroindustriais são 

uma promissora opção (DESAI; BANAT, 1997; KRONEMBERGER et al., 2008). O gênero 

Pseudomonas é capaz de usar diferentes substratos como glicerol, manitol, frutose, glicose, n-

parafinas e óleos vegetais para produzir ramnolipídeos (CHARLES OLUWASEUN et al., 

2017). 

Os resíduos agroindustriais utilizados nesse trabalho são de natureza lignocelulósica, 

tendo, portanto, como composição majoritária em sua estrutura a lignina e carboidratos 

poliméricos, como celulose e hemicelulose, além de pectina e pequenas quantidades de saís, 

minerais e cinzas, sendo os respectivos percentuais uma especificidade de cada material 

(FENGEL; WEGENER, 1989). Os polissacarídeos (celulose e hemicelulose) são ligados à 

lignina através de ligações éster e éter. A celulose consiste de cadeias lineares de glicose com 

ligações β-(1,4). A hemicelulose é formada por diversos heteropolissacarídeos, os quais se 

incluem os monômeros de açúcar (xilose, arabinose, manose, galactose e ramnose), ligados 
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aleatoriamente em uma estrutura ramificada. A lignina, por sua vez, apresenta uma estrutura 

polimérica aleatória formada por unidades de fenilpropano, como variações de quantidade de 

hidrogênio substituídos por grupos metoxi (HENKEL et al., 2012). 

Os materiais lignocelulósicos se apresentam como uma promissora matéria-prima de 

açúcar e têm sido usados, ao longo das décadas, para a produção de uma faixa de produtos de 

alto valor agregado, como o bioetanol, ácidos orgânicos, enzimas e plásticos biodegradáveis 

(RAVINDRAN; JAISWAL, 2016). Porém, um problema comumente existente é a dificuldade 

de acesso que esses resíduos apresentam, por sua estrutura, à celulose, já que são constituídos 

de microfibrilas de celulose envolvidas em uma matriz amorfa de polioses (que formam a 

hemicelulose) e lignina. Essa matriz amorfa age como uma barreira natural ao ataque de 

microrganismos e torna esses materiais estruturalmente rígidos e pouco reativos (CHANDEL 

et al., 2015; FENGEL; WEGENER, 1989). 

Com a finalidade de diminuir a recalcitrância causada pela complexa estrutura desses 

materiais, processos de pré-tratamento são comumente utilizados para facilitar esse acesso, 

objetivando remover hemicelulose e lignina, reduzir a cristalinidade da celulose e aumentar a 

porosidade do material, que, juntamente à hidrólise enzimática, permite a liberação de açúcares 

fermentáveis, que podem ser utilizados pelos microrganismos produtores de enzimas para 

crescimento e sustento (MENG; RAGAUSKAS, 2014) 

Diversos tipos de pré-tratamentos vêm sendo largamente estudados, objetivando 

aumentar a eficiência do acesso aos açúcares fermentáveis do material lignocelulósico e 

diminuir o custo da etapa. Mas, mesmo com as menos onerosas, tal operação ainda significa 

um custo adicional ao processo. Além disso, durante esses tratamento, vários subprodutos 

produzidos pode inibir o crescimento microbiano, sendo o furfural um exemplo deles (MILLER 

et al., 2009). A produção de ramnolipídeos com Pseudomonas sp. poderia, inclusive, provar ser 

uma aplicação útil para hidrolisados lignocelulósicos não tratados, devido à capacidade dessa 

bactéria em degradar furfurales (HENKEL et al., 2012). 

Geralmente, os açúcares C5 (como xilose e arabinose, os principais constituintes da 

hemicelulose na biomassa lignocelulósica) não podem ser utilizados como substrato pelas 

espécies de Pseudomonas para seu crescimento. 

Dessa forma, o presente trabalho, com o objetivo de minimizar os custos de produção 

no que tange o uso da fonte de carbono na produção de biossurfactante, utilizou diferentes 
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resíduos agroindústrias de grande biodisponibilidade no estado, sendo eles os resíduos de coco 

verde, caju, carnaúba e cana de açúcar, além das sementes de Moringa oleífera, uma planta cuja 

capacidade multifuncional tem despertado diversos estudos sobre as mais variadas 

aplicabilidades. 

O coco é considerado um fruto seco e caracterizado como uma dupra, isto é, formado 

por um só carpelo e contendo em seu interior uma só semente. Conforme esquematizado na 

Figura 2.1, o mesocarpo é a parte mais desenvolvida do coco e é formado por um conjunto 

denso de resistentes fibras. O endocarpo, por sua vez, é espesso e duro, envolvendo a única 

semente, que é formado de embrião e de um tecido nutritivo muito extenso, que caracteriza a 

parte comestível do coco, incluindo seu líquido contido em seu interior. O epicarpo é o 

revestimento externo do fruto (ANDRADE et al., 2004; CARDOSO; GONÇALEZ, 2016). Este 

fruto está industrialmente presente em 200 países, com produção de cerca de 55 milhões de 

toneladas por ano e gerando, consequentemente, uma considerável quantidade de resíduos  

(NOGUEIRA et al., 2018). O Brasil é o quarto maior produtor de coco e produz, atualmente, 

cerca de 2,8 x 106 toneladas, ocupando uma área de 257 x 103 hectares. Aproximadamente, 70% 

da área da plantação são nas regiões Norte e Nordeste (DE ARAÚJO et al., 2017).    

 

Figura 2.2: Esquema representativo da estrutura do coco 

 

Fonte: ANDRADE et al. (2004) 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale) é uma árvore genuinamente brasileira e 

pertencente à família Anacardiaceae, que inclui árvores e arbustos tropicais e subtropicais 

(SILVA, 2006; OLIVEIRA, 2008). A sua importância econômica está diretamente agregada à 

castanha e ao pedúnculo do caju. A produção mundial de castanha é estimada em 3,1 milhões 
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de toneladas, destacando-se o Vietnã, a Índia, o Brasil e a Nigéria como principais países 

produtores. No Brasil, a produção se concentra na região Nordeste, sendo o estado do Ceará o 

maior produtor (com quase 53% da produção total obtida), seguida pelo Piauí (23%) e Rio 

grande do Norte (18%) (NEHMI et al, 2006; OLIVEIRA, 2008). O bagaço de caju, um 

subproduto que representa uma potencial matéria-prima lignocelulósica, equivale a 20% do 

peso total do pedúnculo e sua utilização ainda está pouco explorada, sendo seu principal uso 

associado à complementação de ração animal (ROCHA et al., 2009).  

O Brasil se destaca como o principal produtor de cana-de-açúcar, sendo responsável 

por mais de um terço da produção mundial. No ano de 2014, cerca de 10,4 milhões de hectares 

de cana-de-açúcar foram colhidos no Brasil, com uma produção de 736 milhões de toneladas. 

Projeções futuras do setor sucroalcooleiro objetivam aumentar a área plantada com cana-de-

açúcar para 19 milhões de hectares (SILVA-OLAYA; PELLEGRINO CERRI; CERRI, 2017). 

O bagaço da cana de açúcar, resultado da extração do caldo, é um resíduo agroindustrial 

abundantemente disponível e tem sido utilizado em diversas aplicações, incluindo a utilização 

como fonte de celulose, o que atrai grande atenção na área biotecnológica (KUMAR et al., 

2014).   

A carnaúba (Copernicia prunifera), considerada a palmeira sertaneja do Nordeste, é 

uma planta nativa do Brasil, presente predominantemente nos vales dos rios nordestinos, 

utilizada para diversas finalidades, incluindo a arborização urbana, o artesanato e o extrativismo 

da cera, sendo esse último o seu principal produto, cujas aplicabilidades abrangem a utilização 

em cosméticos, vernizes e recobrimento de frutos (DA SILVA et al., 2018; REIS et al., 2011; 

VIEIRA; LOIOLA, 2014). A atividade de extração da cera de carnaúba, que é realizada através 

da palha seca, gera uma quantidade significante de resíduo. De acordo com Carvalho & Gomes 

(2008), são necessárias mil palhas de carnaúba para cada 7,8 kg de cera produzida. As 

características lignocelulósicas desse resíduo o coloca como um matéria-prima em potencial 

para uso como fonte de carbono em processos biotecnológicos (SILVA, 2017).  

Assim, a fim de permitir a quebra da estrutura dos resíduos agroindustriais 

lignocelulósicos, utilizados como fonte de carbono na síntese de ramnolipídeos, sem adicionar 

uma etapa extra ao processo produtivo de biossurfactante (pré-tratamento), este estudo utilizou 

como estratégia a capacidade da Pseudomonas aeruginosa em sintetizar enzimas 

lignocelulotícas. 
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Além disso, de acordo com Desai e Banat (1997), hidrocarbonetos e carboidratos estão 

envolvidos na síntese das porções hidrofóbicas e hidrofílicas, respectivamente, das moléculas 

de biossurfactante,  existindo as seguintes possibilidades para sua síntese e acoplamento:  

• as porções hidrofóbica e hidrofílica são sintetizadas de forma independente;  

• a porção hidrofílica é sintetizada enquanto a síntese da porção hidrofóbica é 

induzida pelo substrato;  

• a porção hidrofóbica é sintetizada, enquanto a síntese da porção hidrofílica é 

dependente do substrato;  

• a síntese de ambas porções hidrofóbica e hidrofílica é dependente do substrato. 

Assim, como a cepa de Pseudomonas aeruginosa AP 029/GLVIIA, utilizada neste 

trabalho, foi isolada de um campo de petróleo, ela possui uma capacidade latente em sintetizar 

de forma independente as porções hidrofóbicas e hidrofílicas das moléculas dos ramnolipídeos 

e, quando na presença de hidrocarbonetos, a síntese da parte hidrofóbica pode tender a ser 

induzida pelo substrato (PINTO; MARTINS; COSTA, 2009). Este trabalho objetiva, portanto, 

avaliar o feito na produção de biossurfactante ao suplementar o meio com água produzida, com 

alto teor de óleos e graxas. 

2.2 Objetivo 

2.2.1 Objetivo geral 

O presente capítulo objetiva avaliar o uso de diferentes resíduos agroindustriais de 

grande biodisponibilidade, assim como sementes de Moringa oleifera, como fonte de carbono 

para a produção de ramnolipídeos através da Pseudomonas Aeruginosa e avaliar o efeito do uso 

da água produzida como suplementação da fonte de carbono na produção desse biossurfactante, 

a fim de buscar alternativas mais ecoeficientes e conomicamente viáveis na produção desse 

bioproduto e apresentar uma alternativa para o uso de um efluente de difícil gerenciamento. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar a capacidade dos diferentes resíduos agroindustriais (coco, caju, 

cana de açúcar e carnaúba) e das sementes de Moringa oleifera em serem 

utilizados como fonte de carbono na produção de ramnolipídeos por 

Pseudomonas aeruginosa; 
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• Avaliar a influência da utilização da água produzida como suplementação das 

diferentes fontes de carbono utilizadas na produção de biossurfactante por 

Pseudomonas aeruginosa; 

• Determinar a capacidade dos caldos biossurfactantes produzidos pelas 

diferentes fontes de carbono, com e sem a presença de água produzida presente 

no meio, em formar e manter estável uma emulsão ao longo do tempo; 

• Avaliar, ao longo do tempo, a estabilidade da emulsão em diferentes 

temperaturas para as emulsões formadas com os biossurfactantes produzidos 

de melhor desempenho; 

2.3 Material e métodos 

2.3.1 Resíduos agroindustriais 

O resíduo da palha de carnaúba (Copernicia prunifera) foi cedido pela Organização Não 

Governamental (ONG) “Carnaúba Viva”, localizada no município de Assu (RN), Brasil. O 

resíduo da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) foi doado pela Usina Estivas, situada na 

cidade de Arês (RN), Brasil. O resíduo do coco verde (Cocos nucifera) foi adquirido em Ponta 

Negra, na cidade de Natal (RN), Brasil. O resíduo do pedúnculo de caju (Anacardium 

occidentale) foi obtido através da empresa produtora de castanha CIONE, localizada na cidade 

de Fortaleza (CE), Brasil. As sementes de moringa (Moringa oleífera) foram coletadas em Natal 

(RN), nas coordenadas geográficas 5°48'38.5"S de latitude e 35°12'27.6"W de longitude. Todos 

os resíduos foram utilizados in natura, lavados exaustivamente com água para a remoção de 

partículas e açúcares livres e secos a 70 °C por 48 horas. Em seguida, foram triturados em 

moinho de facas (moinho tipo Willye, TE – 680, Tecnal), peneirados a 20 mesh e armazenados 

à temperatura ambiente (25 °C). 

2.3.2 Caracterização físico-química  

Os teores de celulose, hemicelulose, lignina, cinzas, umidade e extraíveis de todos os 

resíduos agroindustriais foram determinados de acordo com a metodologia da NREL (National 

Renewable Energy Laboratory – EUA) (SLUITER et al., 2008a, 2012b).  

2.3.3  Microrganismo e produção do biossurfactante 

A cepa de Pseudomonas aeruginosa AP 029/GLVIIA foi isolada de campo de petróleo 
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e mantida no Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (Natal-Brasil). Inicialmente, as células foram mantidas em meio PCA a 5 °C 

(OLIVEIRA et al., 2013). O inóculo foi obtido com 100 mL de meio (5,0 g/L peptona, 3,0 g/L 

extrato de levedura e 5,0 g/L NaCl) adicionado em frascos Erlenmeyer de 250 mL. O pH da 

solução foi ajustado para 7.0 usando NaOH (PENG et al., 2012). Em seguida os frascos foram 

esterilizados e posteriormente as células de P. auruginosa foram transferidas para os 

Erlenmeyers e mantidas em shaker a 200 rpm e 38 °C por 24 horas. Para a produção do 

biossurfactante, 3 mL do inóculo foi adicionado a 97,0 mL do meio de cultivo (18,0 g/L glicose, 

1,0 g/L MgSO4.7H2O, 1,1 g/L Na2HPO4.7H2O, 1,5 g/L K2HPO4, 2,0 g/L NaNO3, e 0,1 g/L 

FeSO4.7H2O, o pH foi ajustado para 6.5 usando NaOH). Após isso, os frascos foram mantidos 

a 200 rpm e 38 °C por 72 horas (ARAUJO et al., 2016). Para o teste com os diferentes resíduos 

agroindustriais, a glicose do meio de cultivo foi substituída por 2% (m/v) do resíduo. Para 

avaliar o efeito da água produzida, a água destilada utilizada no preparo do meio de cultivo foi 

substituída por água produzida com teor de olhos e graxas (TOG) de 150 mg/L. Após o tempo 

de cultivo, as células foram separadas do caldo que continha o biossurfactante por centrifugação 

a 3500 rpm por 15 minutos. 

Os caldos utilizados neste estudo foram produzidos utilizando os diferentes resíduos 

agroindustriais para induzir a produção de ramnolipídeos com e sem a presença da água 

produzida no meio de cultura, conforme apresentado no Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1: Resíduos agroindustriais utilizados como fonte de carbono para indução da 

produção de ramnolipídeos com e sem a presença de água produzida no meio de cultura 

 

2.3.4 Atividade Emulsificante (AE) e Índice de Emulsificação (IE) 

A produção de biossurfactante foi avaliada através da atividade emulsificante de uma 

emulsão do tipo óleo em água (O/A). Para tanto, 3,5 mL do caldo de cultura livre de células foi 

misturado com 2 mL de tolueno em um tubo. A mistura foi vigorosamente agitada em um vortex 

por 2 minutos e, em seguida, mediu-se a sua densidade óptica em um comprimento de onda de 

Caldos Substrato utilizado 

CA Bagaço da cana de açúcar 

CAAP Bagaço da cana de açúcar com água produzida 

CAJ Bagaço de caju 

CAJAP Bagaço de caju com água produzida 

CAR Palha de carnaúba 

CARAP Palha de carnaúba com água produzida 

CO Casca de coco 

COAP Casca de coco com água produzida 

GLI Glicose 

GLIAP Glicose com água produzida 

MO Sementes de moringa 

MOAP Sementes de moringa com água produzida 
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610 nm em espectrofotômetro (Thermo Spectronic, Genesys 10 UV, USA), a fim de se obter o 

valor do branco. Após repouso de 1h, seguiu-se novamente a medida de densidade óptica a 610 

nm (PETROCHEMICALS, 1992). A atividade emulsificante foi, então, determinada pela 

Equação 2.1. 

𝐴𝐸 = (𝐴𝑏𝑠𝑡1
 - 𝐴𝑏𝑠𝑡0

) × D (2.1) 

sendo: 

AE = Atividade emulsificante; 

𝐴𝑏𝑠𝑡1
= Absorbância 1 hora após a agitação; 

𝐴𝑏𝑠𝑡0
=  Absorbância no tempo 0 (branco); 

 D = Diluição da amostra. 

O Índice de emulsificação foi determinado através da adição do tolueno ao caldo de 

cultivo livre de células (2 mL de cada), em tubos de ensaio seguidos por agitação em alta 

velocidade em vortex durante 2 minutos. Os tubos foram deixados em repouso por 24 horas e 

o índice de emulsificação foi calculado através da Equação 2.2. 

𝐼𝐸 = (𝐴𝐸 − 𝐴𝑇) × 100 (2.2) 

onde: 

IE= Índice de Emulsificação 

𝐴𝐸  = Altura da camada de emulsificação  

𝐴𝑇 = Altura total da mistura 

Com a finalidade de acompanhar a estabilidade da emulsão, o índice de emulsificação foi 

avaliado durante 15 dias. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

2.3.5 Tensão superficial e ângulo de contato 

A tensão superficial das emulsões formadas foi determinada através do método da gota 

pendente, utilizando um tensiômetro (Phoenix 150, Surface Electro Optica, Canada), com o 

auxílio do software Surfaceware8, Versão 10.11. O ângulo de contato foi medido em uma placa 

de vidro através do mesmo equipamento. 
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2.3.6 Análise microscópica das emulsões 

A estabilidade das emulsões foi avaliada a partir do tamanho médio das bolhas. As 

bolhas foram contadas e tiveram seus diâmetros medidos com o auxílio de um microscópio 

(Olympus BX51, Japan) e do software analySIS. A distribuição do tamanho de bolhas foi obtida 

usando o software Statistica 7.0 (STASOFT INC, USA, 2005). 

2.3.7 Influência da temperatura no pH dos caldos brutos 

As emulsões óleo/água formadas foram submetidas a três diferentes temperaturas: 4 

°C (geladeira), 25 °C (temperatura ambiente) e 40 °C (estufa). O pH foi medido logo após o 

preparo das emulsões e após 3 e 7 dias. 

2.3.8 Análise estatística  

A análise estatística dos dados foi obtida através do software Statistic 7.0 (STASOFT 

INC, USA, 2005) utilizando o teste de Tukey para três amostras independentes a um nível de 

significância de 5% (p ≤ 0.05). 

2.4 Resultados e Discussão 

2.4.1 Caracterização físico-química das diferentes fontes de carbono 

Conforme os dados apresentados na Tabela 2.2, observou-se que os substratos in 

natura (não tratados) utilizados são, em sua maioria, resíduos de característica lignocelulósica, 

isto é, possuem em sua constituição química uma predominância de celulose, hemicelulose e 

lignina, sendo as sementes de Moringa oleifera uma exceção, caracterizando-se como um 

material oleaginoso, com composição rica em extraíveis e pobre em lignina e celulose. 

Os resíduos in natura de caju, cana de açúcar e coco foram os mesmos utilizados no 

trabalho desenvolvido por Oliveira et. al. (2018), sendo usados como substrato para a produção 

de celulase por Aspergillus fumigatus através da fermentação semi-sólida, cujos altos teores de 

celulose e hemicelulose presentes foram propícios para promissores resultados em termos de 

atividade de CMCase e FPase.  
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Tabela 2.2: Caracterização química dos substratos utilizados como fonte de carbono para a 

produção do caldo bruto contendo biossurfactante 

Fontes de Carbono 
Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 
Lignina (%) 

Extraíveis 

(%) 

Cinzas 

Totais (%) 

Referência 

Glicose - - - - -  

Pendúnculo de Caju 21,02 ± 0,31 11,50 ± 1,13 45,84 ± 1,28 10,75 ± 0,86 1,04 ± 0,02 (OLIVEIRA et al., 2018) 

Bagaço de Cana de Açúcar 39,23 ± 5,49 25,29 ± 1,13 18,82 ± 0,01 9,74 ± 0,21 3,52 ± 0,21 (OLIVEIRA et al., 2018) 

Bagaço de Casca de Coco 36,23 ± 0,09 23,79 ± 0,31 30,23 ± 0,12 8,50 ± 0,04 0,86 ± 0,04 (OLIVEIRA et al., 2018) 

Palha de Carnaúba 23,96 ± 0,75 11.84 ± 0,82 32,79 ± 0,91 11,62 ± 0,45 7,69 ± 0,05 (LEITE et al., 2018) 

Semente de Moringa 12,02 ± 0,81 14,61 ±0,43 5,37 ± 0,98 69,94 ± 1,40 3,60 ± 0,02  

 

De acordo com a Tabela 2.2 os teores de lignocelulósicos do resíduo do coco foram de 

36,2 ± 0,1%, 23,8 ± 0,3% e 30,2 ± 0,1%, para celulose, hemicelulose e lignina, respectivamente. 

Valores próximos aos apresentados para os teores lignocelulósicos do resíduo de coco foram 

encontrados também no estudo desenvolvido por Nogueira et al. (2018), com 32,8 ± 0,6%, 15,9 

± 1,5% e 35,7 ± 1,3% para celulose, hemicelulose e lignina, respectivamente. Estudo 

desenvolvido por Da Costa et al. (2015) apresentou valores de 20,6 ± 2,2% de celulose, 10,2 ± 

0,9% de hemicelulose e 35,3 ± 0,9% de lignina para o resíduo de caju não tratado. Para a cana 

de açúcar, os teores correspondentes a 45,0 ± 0,2% de celulose, 29,9 ± 0,2% de hemicelulose e 

21,2% de lignina foram expressos por OLIVEIRA et al. (2016).  

Os consideráveis teores de composição lignocelulósica do resíduo de carnaúba foram 

utilizados por Leite et al. (2018) para produção de enzimas lignocelulolíticas por Tricoderma 

reesei CCT2768 usando fermentação semi-sólida.  

2.4.2 Capacidade emulsificante dos caldos biossurfactantes 

A atividade emulsificante pode ser utilizada como uma estimativa para a determinação 

da atividade biossurfactante (PINTO; MARTINS; COSTA, 2009), a qual foi usada neste 

trabalho para a avaliar a capacidade de formação de uma emulsão através dos caldos produzidos 

pelos diferentes substratos . 

Um dos critérios adotados para selecionar os melhores resíduos como fonte de carbono, 

portanto, foi a comparação dos maiores valores de atividade emulsificante obtidos para os 

diferentes caldos, no mesmo sentido do estudo desenvolvido por realizado por Pinto et al. 

(2009), que obteve valores máximos de 145 a 160 UE para as culturas estudadas, utilizando as 

bactérias do gênero Corynebacterium e Bacillus.  
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A Figura 2.3 apresenta a atividade emulsificante das emulsões formadas com caldos 

produzidos a partir de glicose (GLI), resíduos de carnaúba (CAR), cana de açúcar (CA), coco 

(CO) e caju (CAJ), e sementes de moringa (MO), todos com e sem a presença de água produzida 

(AP). 

Dessa forma, a partir da Figura 2.3, é possível perceber que todos os resíduos utilizados, 

com exceção da moringa (com cerca de 13 UE para MO e 19 UE para MOAP), apresentaram 

uma alta capacidade de formar uma emulsão, com altos índices de atividade emulsificante (com 

atividades na faixa de 66 a 154 UE), sendo possível, a partir desse parâmetro, levar à conclusão 

da produção de biossurfactante nos caldos produzidos, tendo a água produzida exercido um 

efeito significativo somente ao utilizar a glicose como fonte de carbono, diminuindo 

consideravelmente sua capacidade emulsificante. Tal fato pode estar atrelado ao possível efeito 

recalcitrante que os outros componentes do óleo pode estar exercendo sobre a síntese do 

ramnolipídeo ao se utilizar uma fonte menos complexa como a glicose, já que a salinidade pode 

influenciar na eficácia dos ramnolipídeos (ILORI; AMOBI; ODOCHA, 2005).  

 

Figura 2.3: Atividades emulsificantes das emulsões formadas com caldos surfactantes 

produzidos a partir de diferentes fontes de carbono 

 

A Figura 2.4, por sua vez, apresenta os resultados do índice de emulsificação (IE) para 

os diferentes caldos produzidos pelas diferentes fontes de carbonos. De acordo com Ilori; 
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Amobi & Odocha (2005), o IE pode ser utilizado como um parâmetro diretamente proporcional 

à atividade do biossurfactante, o qual foi diariamente diariamente por 15 dias, a fim de avaliar 

a estabilidade das emulsões formadas a partir de cada caldo nesse período. 

 

Figura 2.4: Perfil de estabilidade das emulsões formadas para cada fonte de carbono utilizada. 

 

 

Ao analisar a Figura 2.4, é possível afirmar que, dentre os resíduos in natura estudados, 

as amostras que utilizaram resíduos de coco e caju como substrato, com e sem a presença da 

água produzida no meio (CO, COAP, CAJ e CAJAP), foram as que apresentaram caldos 

biossurfactantes com melhor capacidade em manter estável a emulsão formada por 15 dias, 

apresentando atividade surfactante superior à glicose, fonte que costumeiramente é utilizada 

para produção de ramnolipídeos por P. aeruginosa (CLIEN et al., 2007; SYLDATK et al., 

1985). O desempenho promissor dessas amostras pode estar diretamente relacionado às 

relevantes quantidades de celulose, hemicelulose e lignina dos resíduos de coco e caju utilizados 

(Tabela 2.2), já que as bactérias do gênero Pseudomonas apresentam a capacidade de sintetizar 

enzimas lignocelulolíticas (AGARWAL; SAXENA; CHANDRAWAT, 2014; ARUSHA et al., 

2016; MENÉNDEZ et al., 2015). Dessa forma, é possível que a P. aeuroginosa utilize esses 
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resíduos lignocelulósicos para sintetizar os açúcares assimiláveis, como a glicose, e então 

utilizá-los para a síntese de ramnolipídeos.  

O índice de emulsificação obtidos ao utilizar os resíduos de coco e caju, com e sem a 

presença da água produzida, foram, em média, 63% e 58%, respectivamente. GUDIÑA et al. 

(2016), ao utilizar licor de milho e melaço de cana como fonte de carbono com P. aeruginosa, 

apresentou índices de emulsificação, em 24 h, de 59,0 ± 1,5%. Ao suplementar esse meio em 

5% com água residual de indústria de azeite, o índice foi de 58,2 ± 2,5%, passando para 64,0 ± 

0,5% com 25% dessa água residual. Radzuan et al (2017), ao utilizar resíduo de refinaria 

agrícola de óleo de palma como fonte de carbono para produção e ramnolipídeos através da 

Pseudomonas aeruginosa, obtiveram índice de emulsificação em torno de 30% frente a 44% ao 

utilizar glicose para a síntese. 

 

Tabela 2.3: Propriedades das emulsões formadas utilizando caldos obtidos através das 

diferentes fontes de carbono 

Caldo Carboidratos totais (g/L) 

CAJ 0,43 ±0,11 

CAJAP 0,50±0,15 

CA 0,03±0,00 

CAAP 0,03±0,00 

CAR 0,03±0,00 

CARAP 0,03±0,00 

CO 1,16±0,13 

COAP 1,18±0,10 

MO 2,10±0,09 

MOAP 0,67±0,20 

GLI 1,51 ±0,13 

GLIAP 1,50±0,15 
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Todavia, a Figura 2.4 também mostra que as emulsões formadas por tolueno e os caldos 

biossurfactantes a partir de carnaúba e cana de açúcar, com e sem a presença da água produzida 

(CAR, CARAP, CA e CAAP), apresentaram índices de emulsificação significativamente 

inferiores, sendo incapazes de manter a solução depois de 48 horas. Isso pode estar associado 

ao baixo teor de açucares dissolvidos que os caldos produzidos por esses resíduos apresentam 

quando comparados aos de coco e caju, conforme dados apresentados na Tabela 2.3.  

As sementes de moringa, com e sem a presença da água produzida no meio (MO e 

MOAP), apresentaram baixo desempenho emulsificante quando comparada aos demais 

resíduos. Além dos baixos valores de atividade emulsificante (Figura 2.3), esses caldos 

apresentaram valores de índice de emulsificação máximo de 21,64% e 15,52% para MO e 

MOAP, respectivamente, chegando a ser nulo a partir de sete dias (Figura 2.4). Isso pode estar 

associado ao baixo teor de celulose desse material (Tabela 2.3) e, consequentemente, à baixa 

produção de biossurfactante.  

Somado a isso, o desfavorável desempenho das sementes da Moringa oleifera em 

formar e manter estável uma emulsão pode estar altamente relacionado ao fato dessas sementes 

possuírem proteínas que atuam com uma propriedade oposta ao de um surfactante, que é a de 

desestabilizar uma emulsão (NDABIGENGESERE; SUBBA NARASIAH, 1998), sendo, 

portanto, largamente estudada como floculante natural. 

2.4.3 Tensão superficial  

Baseado nos resultados anteriores, as amostras GLI, GLIAP, CO, COAP, CAJ e 

CAJAP foram selecionadas para análise de tensão superficial. Sabe-se que a eficácia dos 

surfactantes é determinada através da capacidade de reduzir a tensão superficial da emulsão, 

característica definida como a medida de energia livre da superfície por unidade de área 

necessária para trazer uma molécula do interior do líquido para a superfície (MULLIGAN, 

2005b). A Tabela 2.4 exibe as propriedades das emulsões formadas utilizando caldos obtidos 

através das diferentes fontes de carbono. 

De acordo com a Tabela 2.4, nesse estudo, todas as amostras que apresentaram alto 

índice de emulsificação exibiram um valor de tensão superficial inferior ao da água, que é de 

72 mN/m (Tabela 2.4), sendo CO a que apresentou menor valor (39,82 mN/m), o que aponta a 

capacidade desses caldos em minimizar as forças interfaciais da mistura entre os dois 

componentes imiscíveis, permitindo sua emulsão.  
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Os ramnolipídeos são capazes de reduzir a tensão superficial da água (72 mN/m) para 

valores próximos a 31 mN/m (SYLDATK et al., 1985) e, portanto, é comum utilizar esse 

parâmetro na medida do caldo biossurfactante livre de células para que, de forma indireta e 

qualitativa, se determine a produção de ramnolipídeos. Dessa forma, é importante ressaltar que 

as tensões superficiais medidas e apresentadas na Tabela 2.4 equivale às emulsões formadas 

com tolueno e o caldo biossurfactante, o que justificativa os valores superiores à média esperada 

para a medida somente do caldo. 

 

Tabela 2.4: Tensão superficial das emulsões formadas pelos diferentes caldos surfactantes  

Parâmetro Tensão superficial (mN/m) 

CAJ 49,72±1,15 

CAJAP 55,50±0,00 

CO 39,82±0,67 

COAP 53,18±1,76 

GLI 45,10± 1,05 

GLIAP 42,61±0,77 

 

2.4.4 Formação e estabilidade de emulsões a partir do tamanho de bolhas 

O tamanho médio das bolhas das emulsões foi um parâmetro utilizado para também 

avaliar as suas respectivas estabilidades quando formadas a partir dos caldos CO, COAP, CAJ 

e CAJAP, conforme (ABISMAÏL et al., 1999). As Figuras 2.5 e 2.6 mostram que as emulsões 

com caldos que utilizaram caju como fonte de carbono para a produção de ramnolipídeos se 

apresentaram menos estáveis que as dos caldos com coco, já que CAJ e CAJAP exibiram bolhas 

com diâmetro médio maior (27,68 µm e 30,72 µm) do que o observado para CO (12,63 µm) e 

COAP (20,13 µm). 
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Figura 2.5: Distribuição de bolhas de A) CO após 24h; B) CO após 15 dias; C) COAP após 

24h e D) COAP após 15 dias 
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Figura 2.6: Distribuição de bolhas de A) CAJ após 24h; B) CAJ após 15 dias; C) CAJAP após 

24h e D) CAJAP após 15 dias 
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Também foi possível observar que o uso da água produzida favoreceu a produção de 

biossurfactante obtido a partir de resíduos de coco, já que apresentou uma menor variação no 

tamanho médio das bolhas. Após 15 dias, a variação do tamanho médio das bolhas na emulsão 

formada por COAP foi de 39,79% em detrimento de 177,28% quando utilizou apenas o coco 

(CO). Todavia, ao utilizar resíduo de caju, observou-se um comportamento contrário, com 

variação de 19,61% e 54,69% para CAJ e CAJAP, respectivamente. Isso pode estar relacionado 

ao fato de, no caso do caju, a Pseudomonas ter consumido açucares assimiláveis de outras 

fontes (resíduo e açúcares livres) do que a partir da água produzida, levando a uma maior 

presença das gotículas de petróleo bruto não consumidas pela bactéria, cuja interação 

hidrofóbica com o caldo levou a uma maior instabilidade. Em todos as situações analisadas, o 

tamanho médio das bolhas ao utilizar resíduos de coco foi menor quando comparado ao caju. 

2.4.5 Influência da temperatura no pH das emulsões  

No presente estudo, avaliou-se a variação do pH das emulsões contendo biossurfactante 

em três diferentes temperaturas (4, 25 e 40 °C) durante 7 dias (Figura 2.7). Foram utilizadas as 

emulsões produzidas por CO, COAP, CAJ e CAJAP, já que foram as que apresentaram melhor 

desempenho no índice de emulsificação durante os 15 dias em que foram analisados (Figura 

2.3). GLI e GLIAP também foram usados como um controle.  

De acordo com estudo realizado por LOVAGLIO et al. (2011), os ramnolipídeos 

apresentam uma ótima atividade emulsificante nos valores de pH entre 5 e 9. Além disso, a 

variação do pH pode indicar uma variação na estabilidade da emulsão, enquanto que valores de 

pH alcalinos proporcionam maior estabilidade às emulsões (DEVENDIRAN; AMIRTHAM, 

2016). Em soluções óleo/água, um pH mais elevado pode promover uma maior afinidade das 

moléculas surfactantes em relação à sua agregação, o que resultaria em soluções mais estáveis 

(YANG et al., 2007).  

Os resultados para GLI e GLIAP indicaram que a glicose consegue manter a estabilidade 

das emulsões nas diferentes temperaturas estudadas, já que não houve nenhuma mudança 

significativa no pH das emulsões durante o período analisado (Figuras 2.7-A e 2.7-B). 

Comportamento que pode ser devido ao fato do caldo produzido por glicose ser um meio mais 

estável e menos complexo, uma vez que é a fonte de carbono mais simples. Por outro lado, as 

emulsões formadas por CO, COAP e CAJ tendem a diminuir a estabilidade quando submetidas 

a temperaturas mais altas e por períodos mais longos (Figuras 2.7-C, 2.7-D e 2.7-E). Essa menor 
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estabilidade do pH para essas emulsões pode estar relacionada à complexidade dos resíduos de 

coco e caju, os quais possuem componentes lignocelulósicos, proteínas, componentes fenólicos, 

dentre outros (DA SILVA et al., 2018; GONÇALVES; DOS SANTOS; DE MACEDO, 2015; 

MACHADO et al., 2010).  

Essa variação também pode estar relacionada ao fato de temperaturas mais elevadas 

reduzirem a viscosidade das emulsões e, consequentemente, desestabilizando-as. Temperaturas 

acima da faixa de 50 - 65 °C podem desestabilizar completamente as emulsões (LIM et al., 

2007; VARJANI; UPASANI, 2017). Ao utilizar o bagaço de caju como substrato, observou-se 

que a água produzida sintética presente no meio ajudou a manter a estabilidade das emulsões 

em temperaturas mais elevadas (Figura 2.7-F).  

De modo geral, nas diferentes emulsões obtidas neste estudo, a variação de pH 

observada foi na faixa de valores entre de 6 a 8, corroborando com a faixa ótima de desempenho 

de ramnolipídeos apontado por Lovaglio et al. (2011). 
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Figura 2.7: Análise de variação do pH em diferentes temperaturas (4, 25 e 40 °C) de emulsões 

formadas pelos caldos (A) GLI; (B) GLIAP; C) CO; D) COAP; E) CAJ e F) CAJAP 

Letras semelhantes indicam que não houve diferença estatística significativa (p ≤ 0.05) 
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2.5 Conclusão 

Este estudo constatou que os resíduos de coco e caju, com e sem a presença de água 

produzida no meio de cultivo, apresentaram grande capacidade de manter a estabilidade da 

emulsão durante o tempo, tendo o resíduo de coco se destacado, por ter uma menor variação no 

tamanho de suas bolhas (39,79%) e uma maior diminuição da tensão superficial da emulsão 

óleo/água (39,82 mN/m), chegando a ser inferior ao da emulsão com caldo biossurfactante que 

utilizou glicose como fonte de carbono (45,10 mN/m). As sementes de Moringa oleifera foi o 

substrato, dentre os estudados, que apresentou o menor teor de celulose (12,02%) e menor 

produção de biossurfactante, com atividades emulsificantes de 12,49% e 18,68% para MO e 

MOAP, respectivamente. Diferentemente do comportamento ao se utilizar caldos com glicose, 

o pH das emulsões O/A formadas através dos caldos de coco e caju apresentou variação nas 

temperaturas de 25 °C e 40 °C, ficando inalterado a 4 °C. Tais resultados comprovam o grande 

potencial dos resíduos de coco e caju para a produção de biossurfactante, assim como na 

redução de custos do processo produtivo, dado a grande biodisponibilidade desses resíduos.  

A água produzida se apresenta como uma fonte de carbono em potencial para a 

produção de ramnolipídeos por Pseudomonas aeruginosa, já que demonstrou grande 

potencialidade na suplementação do meio para essa síntese. Além disso, essa alternativa de 

reuso da água produzida se demonstrou de extrema importância para o remanejamento deste 

efluente, já que a água produzida sintética apontou ser um possível substituinte da água utilizada 

no meio de cultivo. 
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3 AVALIAÇÃO DA EXTRAÇÃO DO ÓLEO NA ATIVIDADE COAGULANTE DAS 

SEMENTES DE MORINGA OLEIFERA NO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO 

DA ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA 

 

Neste capítulo, apresentou-se os resultados da avaliação do impacto da extração do 

óleo nos parâmetros físico-químicos e na atividade coagulante das sementes de Moringa 

oleifera utilizadas como floculante ao tratar uma água produzida sintética através do processo 

combinado de floculação e flotação por ar dissolvido (FAD). Esses resultados foram 

organizados na forma de artigo, o qual foi intitulado “Exploiting the Moringa oleifera seeds 

after oil extraction as coagulant agent for reducing the oil content in produced water” e se 

encontra em fase de submissão em revista. São autores desse artigo: Emilianny Rafaely Batista 

Magalhãesa, Nadja Nayara Fonseca de Menezesa, Francinaldo Leite Silvaa,b, José Wagner Alves 

Garridoa ,Magna Angélica dos Santos Bezerra Sousaa e Everaldo Silvino dos Santosa. 
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3.1 Revisão Bibliográfica 

3.1.1 Floculação/ flotação por ar dissolvido  

O óleo é um dos principais contaminantes da água produzida e suas partículas se 

encontram emulsionadas nesse efluente em ordem de poucos micromêtros de diâmetro e, 

devido às forças de repulsão eletrostática, são protegidas das forças da coalescência espontânea, 

fazendo com que a separação óleo-água por simples separação gravitacional seja um processo 

demorado, dificil e industrialmente inviável (ZOUBOULIS; AVRANAS, 2000). Vários 

métodos tem sido aplicados para a remoção do óleo em água produzida, como a adsorção, 

floculação, membranas e flotação. 

A flotação é um método que depende das diferenças das propriedades superficiais das 

partículas, especificamente das diferenças de molhabilidade, para separá-las umas das outras. 

As partículas hidrofóbicas são retiradas da água pela agregação com as bolhas de ar e arrastadas 

até a superfície, onde são capturadas (EDZWALD, 2007).  

Existem diversos tipos de métodos de flotação, como a flotação iônica, a flotação 

eletrolítica e a flotação por ar dissolvido (FAD), sendo essa última a mais efetiva na separação 

de sólidos suspensos pequenos e leves (AL-ZOUBI; IBRAHIM; ABU-SBEIH, 2015). A FAD 

é definida como um método de separação sólido-líquido, no qual pequenas bolhas de ar são 

formadas pela saturação do ar em água sob altas pressões e, então, injetadas em um tanque, 

favorecendo o arraste das partículas dispersas no líquido (EDZWALD, 1995). É uma tecnologia 

bastante utilizada na remoção de óleos, suspensões coloidais, bactérias, algas e vírus no 

tratamento de águas domésticas e industriais, apresentando-se com desempenho superior aos 

métodos de sedimentação de partícula, devido ao seu alto desempenho na cinética de separação 

(AMARAL FILHO et al., 2016). 

A FAD, por sua vez, requer que as pequenas partículas dispersas estejam 

desestabilidades e no seio do líquido para, assim, garantir a formação do agregado 

partícula/bolha, seu arraste e a sua imersão até a superfície. Dessa forma, para superar os 

pequenos tamanhos das gotas de óleo e a natureza hidrofílica da maioria dos contaminantes da 

água produzida, coagulantes/floculantes são comumente adicionados, caracterizando a etapa de 

coagulação/floculação (ZOUBOULIS; AVRANAS, 2000).  
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3.1.2 Moringa oleifera 

A Moringa oleífera, popularmente conhecida como moringa, é uma planta de origem 

indiana, pertencente à família Moringaceae, que foi introduzida no Brasil como uma planta 

ornamental. Apresenta tamanho de médio porte e seu crescimento é rápido e propício em quase 

todos os tipos de solo, com melhor desenvolvimento em planícies (RAMACHANDRAN; 

PETER; GOPALAKRISHNAN, 1980). Seu cultivo pode se dar em regiões áridas, semiáridas 

e quentes, com temperaturas que variem de 25 °C a 35 °C, podendo tolerar até 48 °C em regiões 

subtropicais (PEREIRA et al., 2016).  

É considerada uma planta multifuncional, já que todas as suas partes apresentam 

variadas aplicabilidades. Suas folhas são ricas em minerais, como cálcio, potássio, zinco, 

magnésio, ferro e cobre; apresentam teores de vitaminas A, B, C, D e E (KASOLO et al., 2010; 

MBIKAY, 2012) e baixos teores caloríficos, podendo ser utilizadas em dietas contra a 

obesidade (BERKOVICH et al., 2013).  

Estudos apontaram que as flores da moringa apresentam propriedades anti-

inflamatórias, estimulantes e afrodisíacas, assim como atividades hepatoprotetivas, 

antibacterianas e fungicidas (ALHAKMANI; KUMAR; KHAN, 2013; HAMZA, 2010; 

RAMACHANDRAN; PETER; GOPALAKRISHNAN, 1980).  

Atualmente, o óleo extraído das sementes da moringa vem sendo largamente utilizado 

no comércio como cosmético para pele e cabelo. Além disso, seu efeito resistente à rancificação 

oxidativa desperta seu uso na indústria para outras finalidades, como lubrificantes de máquinas, 

óleo de cozinha e combustível para lâmpadas, sendo também largamente utilizado na indústria 

de perfumes por sua alta capacidade de retenção de odores (FERREIRA et al., 2008; TSAKNIS 

et al., 1999). 

As sementes de moringa, por sua vez, têm sido estudadas para usos terapêuticos, como 

na dieta contra doenças cardiovasculares (RANDRIAMBOAVONJY et al., 2017), porém seu 

uso tem se concentrado largamente no tratamento de águas residuais domésticas e industriais 

(ALSHARAA et al., 2016; AZIZ; JAYASURIYA; FAN, 2016; BHATIA; OTHMAN; 

AHMAD, 2007; PETERSEN et al., 2016)  



CAPÍTULO 3                                                                                                                                                          58 

 

MAGALHÃES, E. R. B (2018)                                                                                                            PPGEQ/UFRN 

3.1.2.1 Capacidade coagulante 

No processo de tratamento de águas residuais, a coagulação/floculação é uma operação 

muito atrativa devido às suas vantagens, como baixo custo, operação simples e alta eficiência 

(HUANG et al., 2014; SZYGUŁA et al., 2009), na qual o tipo e desempenho do agente 

coagulante/floculante é um fator determinante na sua eficiência. A indústria se utiliza de 

diversos floculantes sintéticos, orgânicos e inorgânicos, que apresentam impactos 

potencialmente negativos à saúde humana. Os coagulantes à base de alumínio, por exemplo, 

podem levar à doença de Alzheimer, enquanto os de mono e poliacrilamida são potenciais 

agentes neurotóxicos  (BHATIA; OTHMAN; AHMAD, 2007; SPENCER; SCHAUMBURG, 

1975). Tais problemas induzem o interesse para produtos eficientes e seguros humana e 

ambientalmente. 

O uso de floculantes naturais extraídos de plantas, como Moringa oleifera, Jatropha 

curcas e Cocos nucifera, apresentam grande vantagem em relação aos agentes coagulantes 

sintéticos devido à sua biodegradabilidade, baixo índice de produção de lodo residual e baixa 

toxicidade (ABIDIN et al., 2013; FATOMBI et al., 2013; NEOGI, 2017).  

As sementes de Moringa oleifera, em especial, tem sido considerada como um dos 

melhores floculantes naturais para o tratamento de água, sendo capaz de remover muitos 

poluentes, como óleo, metais pesados, Escherichia coli, algas e surfactantes (KUMARI et al., 

2006; ORIA-USIFO, 2014; PRITCHARD et al., 2010). Apesar das várias partes da árvore da 

moringa ter diversas aplicações na área medicinal e terapeutica devido às suas propriedades 

antimicrobianas, anti-inflamatórias, anticancerígenas, hepatoportetivas, entre outras (KURMA; 

MISHRA, 1998; LÜRLING; BEEKMAN, 2010; PANDEY, 2012), a aplicabilidade de suas 

sementes se concentra principalmente no tratamento de águas. Quando adicionada à agua, o pó 

das sementes secas e trituradas apresentam propriedades floculantes, destacando-se como 

promissor no uso do tratamento de águas, cujo desempenho se relaciona à presença de uma 

proteína catiônica que apresenta a habilidade de sedimentar partículas negativas presentes na 

solução (NDABIGENGESERE; SUBBA NARASIAH, 1998). 

3.1.2.2 Óleo das sementes 

O óleo, que é liquido em temperatura ambiente e apresenta cor amarelo ouro, é o 

principal componente das sementes de Moringa oleifera, sendo responsável por cerca de 40% 

de sua massa (LEONE et al., 2016), com uma composição de ácidos graxos de alta qualidade, 
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sendo majoritários os ácidos oleicos, e com uma considerável resistência à degradação 

oxidativa, podendo ser extraído quase totalmente através da extração por solvente, sendo o n-

hexano o mais utilizado (ANWAR; ASHRAF; BHANGER, 2005).  

Devido à sua composição e características, o óleo das sementes de moringa pode ter 

diversas aplicabilidades para consumo humano, podendo ser um bom substituto para o azeite 

de oliva, por exemplo, assim como na utilização em aplicações não alimentares, como 

fabricação de biodiesel, cosméticos e lubrificante para maquinários (LEONE et al., 2016). 

O uso do óleo da moringa para produção de biodiesel é uma aplicação em potencial, 

mesmo quando comparado ao biodiesel derivado de outras fontes vegetais, porque a moringa é 

uma planta que não compete com o consumo de cultura e terras agrícolas para o uso alimentar 

(MOFIJUR et al., 2014).  

Algodão, palma, amendoim, soja e girassol são exemplos comuns de fontes de óleos 

vegetais que têm sido utilizados com sucesso na produção de biodiesel. No entanto, o uso destas 

fontes é limitado pela insegurança alimentar global, preço e disponibilidade. Ao longo dos 

últimos anos, óleos menos convencionais, como Jatropha, Moringa, Pongamia e Tabaco têm 

sido objeto de pesquisa a esse respeito. Foi estabelecido que ésteres metílicos de ácidos graxos 

do óleo de sementes de M. oleifera satisfazem todos os principais critérios de biodiesel da 

Alemanha, outras partes da Europa e dos Estados Unidos (ALEGBELEYE, 2018).. 

Al-Said et al. (2012), em seu estudo para avaliar o estresse antioxidante e a atividade 

hepatoprotetora do óleo das sementes de moringa contra os danos hepáticos e peroxidação 

lipídica em ratos quando induzidos por tetracloreto de carbono, indicaram a promissora 

utilização desse óleo como um regime terapeutico no tratamento de algumas desordens 

hepáticas. 

A composição de ácidos graxos presentes no óleo de moringa o enquadra na categoria 

de óleos com altor teor oleico, apresentando uma alta razão entre os ácidos graxos 

monoinsaturados e os saturados, característica de diversos óleos, e que tem sido associada à 

redução dos riscos cardiovasculares e acidente vascular cerebral (ACV) (SCHWINGSHACKL; 

HOFFMANN, 2014). 

Dessa forma, ao considerar a grande importância do óleo das sementes de Moringa 

oleifera , devido às suas diversas e crescentes aplicabilidades no mercado, o presente estudo 
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objetivou avaliar a influência da extração do óleo na atividade coagulante dessas sementes, a 

fim de proporcionar um melhor reaproveitamento do material.  

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo geral 

Avaliar a influência da extração do óleo na atividade coagulante das sementes de 

Moringa oleifera no tratamento da água produzida através da floculação/flotação por ar 

dissolvido, objetivando o uso integral das sementes de Moringa, desde o óleo ao extrato aquoso 

de suas sementes. 

3.2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar as mudanças químicas, estrutural e morfológica ocorridas na semente 

após a extração do óleo; 

• Avaliar as mudanças fisíco-químicas ocorridas no floculante natural (extrato) 

após a extração do óleo; 

• Avaliar o desempenho coagulante do floculante natural à base de Moringa 

oleifera na eficiência de remoção de óleo de uma água produzida sintética. 

3.3 Material e métodos 

As sementes de Moringa oleifera utilizadas neste estudo foram adquiridas em Natal-

RN/ Brasil, cuja árvore se encontra nas coordenadas geográficas 5°48'38.5"S de latitude e 

35°12'27.6"W de longitude. A água produzida utilizada foi sintetizada utilizando metodologia 

descrita por Younker & Walsh (2014) com modificações  para o teor de óleos e graxas (TOG) 

de 500 ± 50 mg/L. 

3.3.1 Extração do óleo das sementes 

As sementes de Moringa oleifera in natura (MCO), secas e sem casca, foram trituradas 

e peneiradas com uma peneira de 20 mesh. A extração do óleo para a obtenção das sementes de 

moringa sem óleo (MSO) foi realizada no extrator Soxhlet (TECNAL TE 044 – 8/50, Brasil), 

utilizando n-hexano como solvente, em uma temperatura de 70 °C até massa constante. 
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3.3.2 Produção do floculante natural 

O floculante natural utilizando MCO e MSO foi preparado a partir da mistura das 

sementes com água destilada, na proporção de 1 g para 50 mL. A mistura foi agitada em um 

misturador por 5 minutos e, em seguida, filtrada a vácuo, utilizando um papel de filtro com 

poros de 14 μm, conforme metodologia adaptada de Ndabigengesere & Narasiah (1998). 

3.3.3 Caracterização química das sementes de Moringa oleifera  

A composição química das sementes de moringa MCO e MSO, expressa nos teores de 

umidade, cinzas e extraíveis, foi avaliada de acordo com o protocolo experimental da NREL - 

National Renewable Energy Laboratory – EUA (SLUITER et al., 2012a, 2008b, 2008c). 

A determinação das proteínas totais e solúveis foram realizadas através dos métodos 

de Kjeldahl (AOAC, 1998) e Bradford (1976) , respectivamente. 

3.3.4 Análise morfológica 

As amostras de MCO e MSO, previamente secas até uma umidade abaixo de 10%, 

foram visualizadas através de um microscópio eletrônico de varredura (Phillips XL-30ESEM, 

EUA), utilizando um feixe de elétrons de 15 kV. Os micrográficos eletrônicos foram adquiridos 

a uma magnificância de 100x, 500x e 1000x. 

3.3.5 Análise de grupos funcionais pela espectroscopia de infravermelho pela Transformada 

de Fourier (FTIR)  

A influência da extração do óleo em termos dos grupos funcionais presentes na MCO 

e MSO foi avaliada através da análise de espectroscopia de infravermelho pela Transformada 

de Fourier (FTIR). O espectro de transmitância do FTIR foi obtido no range de 400 a 4000 cm-

1, utilizando o espectrofotômetro de infravermelho da transformada de Fourier (FT-65 IR-

spectrum, Perkin Elmer, EUA). 

3.3.6 Análise DRX 

Os planos cristalinos das sementes de MCO e MSO foram determinados através de 

uma análise de difração de Raio-X (XRD – 6000, Shimadzu, Japão), com os seguintes 

parâmetros: radiação α Cu-K, voltagem de 30 kV e corrente elétrica de 15 mA. Um “scan” com 

intervalo 2θ contínuo de 4° a 70° foi aplicado com uma taxa de 2° por minuto. 
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O índice de cristalinidade para as amostras de MCO e MSO foi determinado de acordo 

com o método A, apresentado por Rambo & Ferreira (2015).  

3.3.7 Potencial Zeta e Tamanho Médio das Partículas  

A determinação do potencial zeta e do diâmetro de partícula foi realizada com o auxílio 

do equipamento ZetaPlus - Zeta potencial analyzer (Zeta Plus 21407, Brookhaven Instruments 

Corporation, EUA). 

3.3.8 Viscosidade 

A viscosidade do floculante natural foi determinada utilizando um reômetro (R/S 

Rheometer 302348, Brookfield, Inglaterra). 

3.3.9 Método SDS-PAGE 

As bandas proteicas presentes nos floculantes utilizando MCO e MSO foram 

demonstradas através de análise de eletroforese, pelo método de eletroforese em gel de 

poliacrilamida em condições redutoras com docecilsulfato de sódio (SDS-PAGE), com gel de 

poliacrilamida 12% na presença de SDS. As amostras foram submetidas a uma temperatura de 

95 ± 5 °C por 5 minutos. Vinte microlitros de cada amostra e do padrão de proteínas (Bio-Rad 

Co, Richmond, EUA) foram aplicados no gel. Ambas as amostras foram submetidas à mesma 

faixa de pH, cujos valores foram 4,0, 5,5, 7,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5 e 12,0. Os 

valores de pH 4,0 e 5,5 representam o pH natural dos floculantes produzidos com as sementes 

MCO e MSO, respectivamente.  

3.3.10 Ensaios de floculação/flotação por ar dissolvido 

Os ensaios foram realizados em colunas de acrílico, nas quais a etapa de floculação foi 

dada nas condições de 3 minutos e 226 rpm para a etapa de mistura rápida e 90 rpm e 4 minutos 

para a etapa de mistura lenta. A concentração dos floculantes preparados a partir das sementes 

MCO e MSO foi de 64 mg/L. A FAD foi realizada sob injeção na coluna de 10% (v/v) de água 

saturada com ar a 6 bar, por 28 minutos. Os floculantes utilizados nessa etapa estavam com o 

pH natural. Um teste foi realizado sem a presença do floculante natural (MOO) para avaliar a 

influência da diluição causada pela injeção da taxa de recirculação (10% v/v) de água saturada 

com ar na coluna. 
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3.3.11 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada, com o auxílio do software Statistic 7.0 (StatSoft Inc., 

EUA, 2005), através do método de Tukey para três amostras independentes com um nível de 

significância de 5% (p ≤ 0,05). 

3.4 Resultados e discussão 

3.4.1 Caracterização físico-química das sementes e do floculante natural  

Os extraíveis presentes na composição química das sementes de Moringa oleífera 

foram quantificados e os valores obtidos foram 69,94 ± 1,40% para MCO e 48,38 ± 4,19% para 

MSO. Conforme esses dados, os altos teores de extraíveis na composição química da MCO e 

MSO condizem com o perfil típico de sementes oleaginosas. Sabe-se que os extraíveis 

representam os componentes hidro e hipossolúveis, como proteínas, carboidratos (glicose, 

amido, etc), compostos fenólicos e ácidos graxos de um determinado material (CIABOTTI et 

al., 2016; WAJS-BONIKOWSKA; SMEDS; WILLFÖR, 2016; WEIDNER et al., 2012). A 

diminuição dos extraíveis na MSO se deve, portanto, à etapa prévia de extração do óleo da 

semente, a qual extraiu apenas os componentes hipossolúveis, com afinidade ao solvente 

utilizado (hexano). 

Ao se avaliar os floculantes obtidos através das sementes de moringa in natura MCO 

e MSO, observou-se que a carga média das proteínas se manteve inalterada e positiva (Tabela 

3.1). O comportamento dessa carga média ao se variar o pH está representado pelas curvas da 

Figura 3.1.  
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Tabela 3.1: Parâmetros físico-químicos do floculante natural ao utilizar as sementes da moringa 

com óleo (MCO) e sem óleo (MSO) 

Parâmetro MCO MSO 

Ponto Isoelétrico (pH) 4,80 9,80 

Potencial Zeta (mV) + 4,99 ± 0,45 + 8,13 ± 0,34 

Tamanho médio das partículas 

(µm) 
3,03 ± 0,23 1,35 ± 0,09 

Viscosidade (Pa.s) 0,04 ± 0,00 0,03 ± 0,00 

 

Também é possível observar, de acordo com os dados apresentados na Tabela 3.1, que 

o tamanho médio das partículas no floculante natural apresentou uma grande diferença na 

grandeza de tamanho quando comparado à grandeza comum das proteínas. Isso pode ser devido 

ao fato das proteínas solúveis estarem rearranjadas em aglomerados e também à presença de 

outros contaminantes, como pequenas partículas de sementes que podem ter atravessado os 

poros do filtro na etapa de filtração. O tamanho médio das partículas sofreu uma redução de 

55,41% ± 0,41% quando se realizou a extração do óleo, o que pode estar relacionado à redução 

dos compartimentos armazenadores de óleo na estrutura.  

3.4.2 Caracterização estrutural das sementes 

A técnica de FTIR foi utilizada para identificar as mudanças ocorridas na composição 

química da moringa ao se extrair o óleo. Os espectros apresentados na Figura 3.2 expõem a 

variedade de grupos funcionais que formam a complexa estrutura molecular da moringa antes 

e depois da extração. As bandas de absorção referentes aos comprimentos de onda 2925 cm-1 e 

2850 cm-1 podem estar relacionadas aos ácidos graxos presentes na semente, já que se referem 

aos estiramentos simétrico e assimétrico do grupo CH-CH2, comuns a esse tipo de composto 

(BAPTISTA et al., 2017). A diminuição desse pico na MSO é, portanto, um comportamento 

esperado devido à etapa de extração do óleo dessa amostra.  

Os picos referentes aos comprimentos 1646 cm-1 e 1536 cm-1 são característicos de 

amidos I e II, respectivamente. Esses grupos transferem à proteína coagulante uma 

característica α-hélice em sua estrutura secundária (ARAÚJO et al., 2010; KWAAMBWA; 
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MAIKOKERA, 2008). As sementes se caracterizam como reservas energéticas que nutrem o 

embrião da planta durante seu desenvolvimento. Por isso, é comum que elas sejam ricas em 

amidos e lipídeos. 

Observa-se também uma importante variação na região entre 1459 cm-1e 664 cm-1, que 

se refere à possível redução de polissacarídeos, lignina e compostos fenólicos ao se extrair o 

óleo da semente. (BAPTISTA et al., 2017; NOGALES-BUENO et al., 2017; RAMAVANDI; 

HASHEMI; KAFAEI, 2015). 

 

Figura 3.1: Análise de FTIR para as sementes de moringa com óleo (MCO) e sem óleo (MSO) 
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Figura 3.2: Difratograma de raio-x para as sementes de moringa com óleo (MCO) e sem óleo 

(MSO) 

 

O difratograma de raio-X (Figura 3.3) apresenta um pico de baixa intensidade (11°) e 

de alta intensidade (20°) para ambas as amostras. Esses resultados apresentaram 

comportamento semelhante aos encontrados para a proteína de yam bean’s (Pachyrhizus 

erosus) (AROGUNDADE; MU; AKINHANMI, 2016) e de lentilha (Lens culinaris) (JOSHI et 

al., 2011). O índice de cristalinidade (IC) foi de 67,02% e 58,97% para a MCO e MSO, 

respectivamente. A perda de cristalinidade observada ao se extrair óleo da semente está 

possivelmente relacionada à perda dos aglomerados esféricos e à consequente exposição das 

fibras, como observado na Figura 3.4. 

A Figura 3.4 mostra as microscopias obtidas por MEV e apresenta as amostras das 

sementes de MCO (3.4-A, 3.4-B e 3.4-C) e MSO (3.4-D, 3.4-E e 3.4-F) em diferentes 

significâncias. Essa figura permite observar as mudanças na morfologia da semente da moringa 

ao se extrair o óleo. 
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Figura 3.3: Análise MEV para as sementes de moringa com óleo (MCO) – A, B e C – e sem 

óleo (MSO) – D, E e F 

 

 

Ao analisar as Figuras 3.4-A, 3.4-B e 3.4-C, observa-se uma maior agregação das 

partículas da semente que contém óleo, com pequenos aglomerados de formato esférico 

(Kumari et al., 2006) formando uma matriz heterogênea e significativamente porosa (ARAÚJO 

et al., 2010). De acordo com Jiao et al. (2014), esses aglomerados esféricos referem-se aos 

compartimentos armazenadores de óleo da estrutura, o que corrobora com a discussão sobre a 

diminuição do tamanho médio das partículas observada na Tabela 3.1 e explica uma maior 

exposição da fibra ao extrair o óleo (Figuras 3.4-D, 3.4-E e 3.4-F). A parte fibrosa, por sua vez, 

pode estar relacionada à presença de amido. A diminuição desses aglomerados esféricos pode 

também justificar o aumento da área superficial (Tabela 3.1) e a diminuição da cristalinidade 

da semente ao se extrair o óleo. 

3.4.3 Caracterização proteica do floculante natural  

Conforme os dados apresentados na Tabela 3.1 e pelas curvas da Figura 3.1, foi 

observado que, ao extrair o óleo da semente de moringa, houve um deslocamento alcalino do 

ponto isoelétrico (pI) das proteínas solúveis presentes no floculante. Esse comportamento pode 

estar associado à diminuição de ácidos graxos devido à extração, o que tende a tornar o meio 

mais alcalino (SÁNCHEZ-MACHADO et al., 2015).  
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Figura 3.4: Relação da carga superficial das proteínas hidrossolúveis dos floculantes com 

sementes de MCO e MSO ao se avaliar o potencial zeta com a variação do pH 

 

Dessa forma, para um melhor desempenho da atividade coagulante desses floculantes, 

é interessante atuar longe do pI, já que neste ponto as proteínas tendem a ser insolúveis e, 

portanto, precipitarem da solução (KUMAR et al., 2017).  Sendo as proteínas de interesse 

positivamente carregadas (catiônicas), sabendo que quanto mais próximo do ponto isoelétrico 

maior é a instabilidade da solução e que quanto maior a magnitude do valor do potencial zeta 

mais estável a solução se apresenta (BARICK et al., 2015), tendendo a indicar, para o complexo 

proteico presente nas sementes de moringa MCO e MSO, uma faixa operacional de trabalho 

abaixo dos pH 4,8 e 9,8, respectivamente. Desta forma, é possível afirmar que a extração do 

óleo favoreceu o range operacional, já que permitiu a ampliação da faixa de pH. Em relação à 

viscosidade, observou-se que a extração do óleo não exerceu influência. 

3.4.3.1 Proteínas totais, solúveis e catiônicas 

O floculante natural, obtido através de um extrato aquoso das amostras de MCO e 

MSO, foi submetido a diferentes valores de pH. O sobrenadante obtido em cada condição foi 
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avaliado em termos de proteínas totais solúveis e as de interesse (catiônicas). A Figura 3.5 

apresenta a concentração das proteínas totais solúveis para as amostras de MCO e MSO numa 

faixa de pH entre 4 e 12,5.  

 

Figura 3.5: Concentração das proteínas solúveis totais presentes no floculante natural de 

moringa com óleo (MCO) e sem óleo (MSO) 

  

A quantificação das proteínas totais (solúveis e insolúveis) para as sementes MCO e 

MSO apresentaram um teor de 32,88% e 52,79%, respectivamente. Relacionando o balanço de 

massa em termos de concentração de proteína total e matéria orgânica perdida na extração do 

óleo, é possível afirmar que a perda de proteína devido à extração é mínima. De forma análoga, 

a partir dos dados apresentados pela Figura 3.5, é possível observar que os teores de proteínas 

não sofreram variação brusca, assim a etapa de extração do óleo afetou de forma significativa 

apenas os teores de ácidos graxos. 

As Figuras 3.6 e 3.7 demonstram, de forma qualitativa, as bandas das proteínas 

presentes nos floculantes de MCO e MSO quando submetidos às mesmas condições de pH e 

denotam a complexidade proteica que há nessas sementes. Em ambos os floculantes, o perfil 

proteico demonstrou que a precipitação da maioria das proteínas ocorreu em pHs mais próximos 

ao pI da solução. 
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Como a proteína catiônica de interesse possui uma massa molecular em torno de 13 

kDa (NDABIGENGESERE; NARASIAH; TALBOT, 1995), é possível perceber que, para o 

floculante produzido a partir da semente MCO (Figura 3.6), o pH 9,5 foi o que mais favoreceu 

as proteínas de interesse, já que foi observado a precipitação de proteínas com massa molar 

diferente e, consequentemente, seu desaparecimento no sobrenadante. Para a MSO (Figura 3.7), 

um comportamento análogo de precipitação foi observado a partir do pH 9,5, sendo o 4,0 o 

valor do pH que menos apresentou a presença de contaminantes (outras proteínas diferentes da 

de interesse).  

 

Figura 3.6: Perfil de proteínas pelo método Eletroforese SDS-PAGE com a variação do pH, 

utilizando a MCO.  B = floculante com pH natural (pH = 4,0) e M = marcador de massa 

molecular (KDa) 

 

 

Figura 3.7: Perfil de proteínas pelo método Eletroforese SDS-PAGE com a variação do pH, 

utilizando a MSO.  B = floculante com pH natural (pH = 5,5) e M = marcador de massa 

molecular (KDa) 
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3.4.4  Atividade floculante através da flotação por ar dissolvido  

Para avaliar o efeito da remoção do óleo das sementes de moringa no seu desempenho 

coagulante, testes de floculação/FAD foram realizados para as amostras de MCO e MSO. O 

teor de óleo da água produzida sintetizada para os ensaios foi de 500 ± 50 mg/L. De acordo 

com os resultados obtidos (Tabela 3.2), é possível afirmar que não houve variação 

estatisticamente significativa ao utilizar as sementes de moringa com (MCO) e sem óleo 

(MSO), para os dois casos foi em torno de 80%, o que confirma a perda mínima das proteínas 

catiônicas durante o processo extrativo. 

Em estudo desenvolvido por Al-shamrani et al. (2002) foi observado que o Al2(SO4)3 

(sulfato de alumínio), usado como floculante em um sistema de tratamento composto pelas 

etapas de floculação / FAD com uma taxa de recirculação de 10% e concentração de 20 mg/L, 

apresentou uma eficiência de cerca de 70% na remoção de óleo. Zouboulis & Avranas (2000) 

constataram em seus estudos que, ao utilizar o cloreto de ferro III em uma concentração de 100 

mg/L na floculação/FAD, obteve-se uma eficiência na remoção de óleo de aproximadamente 

80%. Dessa forma, é possível verificar que o floculante natural obtido através das sementes de 

moringa apresenta grande potencialidade para substituir os floculantes sintéticos, 

frequentemente utilizados pela indústria e que são danosos à saúde e ao meio ambiente, no 

tratamento de águas (BAPTISTA et al., 2017). 
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O ensaio MOO foi realizado sem a presença de floculante, a fim de avaliar o efeito de 

diluição causado pela injeção do volume de 10% de água saturada com ar na coluna. Ao 

comparar a eficiência obtida por esse ensaio (8,16%) com os ensaios utilizando MCO (82,96%) 

e MSO (81,89%), verifica-se que o efeito da taxa de recirculação  na eficiência de remoção do 

óleo no processo de flotação por ar dissolvido é mínimo. Assim, pode-se concluir que o maior 

efeito sobre a redução do teor de óleos e graxas é atribuído aos floculantes naturais utilizados. 

 

Tabela 3.2: Ensaios experimentais de floculação/FAD com sementes de moringa com óleo 

(MCO) e sem óleo (MSO) para avaliar a eficiência de remoção de óleo da água produzida 

Ensaio experimental Eficiência de remoção de óleo (%) 

MOO 8,16 ± 0,30b  

MCO  82,96 ± 0,24ª 

MSO 81,89 ± 0,33ª 

Valores com as mesmas letras não são estatisticamente diferentes entre eles (p ≤ 0,5). Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata.  
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3.5 Conclusão 

As perdas em termos de composição química devido à extração do óleo foram 

significativas para ácidos graxos e lipídeos e pouco significativas para proteínas. Para garantir 

a uma eficaz atuação coagulante e, portanto, a presença das proteínas catiônicas com ação 

coagulante, os floculantes produzidos com MCO e MSO devem atuar em pH abaixo de 4,8 e 

9,8, respectivamente.  

Com relação ao tratamento da água produzida através da floculação/FAD, a atividade 

coagulante da semente de moringa não foi afetada ao se extrair o óleo. A alta eficiência na 

remoção do óleo da água produzida, 82,96% para MCO e 81,89% para MSO, confirma a 

utilização promissora das sementes de Moringa oleifera como floculante natural, permitindo a 

extração do óleo das sementes sem afetar suas propriedades coagulantes. O que significa um 

grande reaproveitamento das sementes, onde o óleo pode ser extraído e aplicado para uso e 

produção de produtos de maior valor agregado e as sementes, após extração, serem utilizadas 

para a produção de floculante natural para tratamento de água produzida, sem perdas em seu 

desempenho. 
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4 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DA ÁGUA PRODUZIDA TRATADA 

BIOLOGICAMENTE NA GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO DE PLANTAS 

 

Os resultados apresentados neste capítulo são relativos ao estudo de germinação de 

sementes de girassol e milho e o crescimento de suas plantas ao se utilizar água produzida 

sintética tratada através do processo biológico por lodo ativado. Esses resultados foram 

organizados em formato de artigo científico, o qual se encontra em processo de elaboração para 

breve submissão em um periódico com mesmo escopo do trabalho aqui desenvolvido.  
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4.1 Revisão Bibliográfica 

4.1.1 Tratamento biológico por lodo ativado 

O tratamento biológico de efluentes é uma etapa de extrema importância do ponto de 

vista da produção mais limpa, já que não demanda a adição de produtos químicos. Ele é dividido 

em anaeróbico e aeróbico, sendo este último o que mais vem sendo empregado devido à sua 

taxa de degradação dos poluentes. Entre os variados tratamentos aeróbicos, destaca-se o de lodo 

ativado (U.S. EPA; BITTON; ALKALINITY, 2014).  

Diversos estudos demonstraram relevantes resultados, os quais classificam o 

tratamento biológico como efetivo e econômico no tratamento de águas residuais e emulsões 

contendo óleo. Microrganismos degradadores de hidrocarbonetos de petróleo, em especial 

bactérias, leveduras e fungos que podem crescer usando óleo bruto como fonte de carbono e 

energia, tem sido reportadas como degradadores de óleo (LU et al., 2009). 

O processo de lodo ativado é, em todo o mundo, o método de tratamento biológico 

mais comumente aplicado para águas residuais e saneamento básico. Empregando um 

consórcio microbiano misto sob condições aeróbicas e compreende uma floculação rápida dos 

materiais na biomassa, seguida de sua fixação e subsequente sedimentação e redução da matéria 

orgânica do efluente tratado, já que os microrganismos usam as substâncias orgânicas do 

efluente como fonte de nutrientes (substrato), transformando-a em energia, novas células, CO2 

e H2O, NH3 e outros produtos (GERNAEY et al., 2004; OEHMEN et al., 2010).  

O aparato do sistema de lodo ativado formado, basicamente, por um tanque de aeração 

(reator biológico), tanque de decantação e sistema de recirculação de lodo (Figura 4.1) e 

apresenta como principais características: 

• necessidade de pequena área física disponível para sua implantação; 

• elevado grau de eficiência de remoção de matéria orgânica e nitrogenada; 

• flexibilidade de operação; 

• necessidade de análises físico-químicas e microbiológicas frequentes para 

monitoramento e controle do processo; 

• custos operacionais estão associados ao consumo de energia elétrica (alto grau de 

mecanização e automação) e consumo de produtos químicos (alcalinizantes, por 

exemplo). 
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Figura 4.1: Esquema do processo de lodo ativado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hammer & Hammer Jr.,1996 

 

O seu princípio básico é caracterizado pela formação de agregados de partículas à 

medida que os microrganismos crescem. Essas partículas agregadas, as quais são denominadas 

flocos, sedimentam no fundo do tanque, o que resulta em um líquido relativamente claro, livre 

de matéria orgânica e sólidos suspensos. Os flocos sedimentados, por sua vez, retornam ao 

tanque de aeração para iniciar o processo novamente.  

O processo básico de lodo ativado consiste em vários componentes interrelacionados: 

• um tanque de aeração onde as reações biológicas ocorrem; 

• uma fonte de aeração que promove oxigênio e mistura no tanque de aeração; 

• um tanque, conhecido como decantador ou clarificador, onde os sólidos se 

sedimentam e são separados da água tratada e 

• um sistema de recirculação para os sólidos retornarem ao tanque de aeração ou 

serem removidos do processo. 

Dessa forma, de acordo com Vallero (2016), o processo de lodo ativado é, na teoria e 

na prática, uma sequência de três etapas físico, química e biológica distintas. Na sorção, os 

microrganismos entram em contato com a fonte de alimento, o material orgânico no 

contaminante, que é adsorvido pelas paredes celulares ou através das paredes celulares dos 

microrganismos. Em ambos os casos, os nutrientes estão agora diretamente disponível para os 

microrganismos. Em uma instalação operada corretamente, essa fase de sorção geralmente leva 
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cerca de 30 min. Na etapa de crescimento, os microrganismos metabolizam os alimentos e 

quebram bioquimicamente as moléculas orgânicas perigosas. Esta fase de crescimento, durante 

a qual os organismos individuais crescem e se multiplicam, pode levar horas ou, possivelmente, 

dias para completar o metabolismo dos constituintes poluentes da água residual. Assim, o 

projeto do sistema de lodo ativado deve incluir um tempo de retenção adequado para permitir 

ocorrer o máximo de crescimento possível. A sedimentação, por sua vez, inclui a separação dos 

sólidos (microrganismos) da água tratada e é alcançada por meio de um tanque de decantação, 

onde os microrganismos mais densos precipitam ao fundo por ação da gravidade. 

Os sistemas aeróbicos de crescimento suspenso são de dois tipos básicos, aqueles que 

empregam a recirculação de lodo, ou seja, o processo convencional de lodo ativado e suas 

modificações, e aqueles que não possuem reciclagem de lodo, isto é, lagoas aeradas. Em ambos 

os casos, o esgoto contendo a matéria orgânica é aerada em um tanque de aeração, na qual os 

microrganismos metabolizam a matéria orgânica solúvel e suspensa. A concentração de sólidos 

suspensos no lodo ativado (biomassa) é geralmente considerada como um índice da massa de 

microrganismos ativos no tanque de aeração. No entanto, a biomassa conterá não apenas 

microrganismos ativos, mas também células mortas, bem como matéria orgânica e inorgânica 

inerte derivada do esgoto afluente. O valor de sólidos suspensos voláteis, é geralmente o critério 

utilizado para determinação microbiana do lodo ativado, uma vez que elimina o efeito da 

matéria inorgânica (MURALIKRISHNA et al., 2017). 

No que tange o sistema de tratamento de água produzida por lodo ativado, 

Stringfellow e Alvarez-Cohen (1999) e Tellez; Nirmalakhandan e Gardea-torresdey (2002) 

apontaram que esse efluente, além de apresentar grande dificuldade de biodegradabilidade por 

conta de sua natureza complexa, seus baixos teores de componentes com N e P tendem a não 

permitir uma eficiente operacionalidade do tratamento de lodo ativado a longo prazo. Além 

disso, a alta salinidade da água produzida pode afetar o metabolismo dos microrganismos no 

lodo ativado, causando plasmólise e atenuando a respiração endógena (ZHAO et al., 2006). 

Porém, resultados de estudos já desenvolvidos comprovam a alta eficiência desse tratamento 

biológico no tratamento da água produzida (TELLEZ; NIRMALAKHANDAN; GARDEA-

TORRESDEY, 2002, 2005) . 

O alto volume de água produzida gerada leva à crescente preocupação sobre as 

alternativas mais econômicas e ambientais para o seu gerenciamento, sendo a irrigação uma 

alternativa em potencial de reuso desse efluente, a fim de substituir a água doce na irrigação 
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(MARQUES et al., 2015). A alta salinidade, a carga de matéria orgânica total e a presença de 

compostos tóxicos, como o benzeno, por exemplo, são os principais componentes desse 

efluente que podem influenciar negativamente ao considerar seu reuso para irrigação (PICA et 

al., 2017). 

4.1.2 Germinação de sementes 

A germinação é um dos mais importantes estágios do ciclo de vida da planta e 

determina a eficiência das fontes de nutrientes e água utilizados. Por definição, incorpora os 

eventos que se iniciam desde a absorção da água pela semente seca e terminam com o 

alongamento do eixo embrionário. O sinal visível de que a fase de germinação está completa é, 

usualmente, a penetração das estruturas em torno do embrião pela radícula (ou plântula), cujo 

estágio é denominado germinação visível (BEWLEY, 1997). 

Fatores ambientais como temperatura, luz, pH e mistura de solo são conhecidos por 

afetarem a germinação de sementes (GHADERI-FAR; GHEREKHLOO; ALIMAGHAM, 

2010). A temperatura, em especial, exerce uma grande influência na taxa de germinação, que 

tende a aumentar linearmente com a temperatura dentro de um intervalo bem definido, 

diminuindo acentuadamente em temperaturas mais altas (ALVARADO; BRADFORD, 2002). 

Outros fatores importantes que também podem afetar a germinação é a qualidade da água e sua 

salinidade. O efeito osmótico e o estresse causado pelo sal podem atrasar, reduzir ou evitar a 

germinação (ZHOU; DECKARD; AHRENS, 2005).  

Resultados obtidos por Pica et al. (2017), cujo estudo utilizou a água produzida tratada 

por um processo combinado de flotação por ar dissolvido e ultrafiltração na irrigação de duas 

culturas de uso não alimentar, demonstraram que os impactos do reuso da água produzida na 

irrigação apresentaram alguns níveis de tolerância ao sal. Eles avaliaram que quanto maior a 

concentração de sal, menor o crescimento das plantas estudadas. Além disso, observaram que, 

além da salinidade, a carga orgânica presente na água também se apresenta como um fator de 

estresse, resultando em um maior dano nas membranas celulares das sementes. 

Marques et al. (2015), ao compararem um efluente sintético tratado por 

eletrofloculação a um efluente sintético não tratado, cujo teor de óleos e graxas era de 675 mg/L 

e continha uma salinidade de 2342 mg/L, na germinação de sementes de girassol., concluíram 

que o sal e o óleo apresentam um efeito fitotóxico nessas sementes. 
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O estudo desenvolvido por Martel-Valles et al. (2013) utilizou a água produzida com 

altos teores de salinidade no crescimento de plantas de tomate e foi conclusivo na viabilidade 

do uso desse efluente para esse fim, salientando, todavia, que a efetivação dessa finalidade 

depende das características bioquímicas das águas usadas. Os resultados também apresentaram 

que a água produzida afeta significativamente a absorção dos minerais essenciais pelas plantas 

de tomate, assim como seu crescimento.  

Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar a viabilidade do reuso da água 

produzida tratada através do lodo ativado na germinação de sementes de girassol e milho e no 

crescimento de suas plantas, a fim de utilizar essas culturas em aplicações não alimentícias. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo geral 

Avaliar o efeito da água produzida sintética tratada biologicamente através do processo 

de lodo ativado na germinação e crescimento de plantas das sementes de girassol e milho. 

4.2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar o desempenho do sistema de tratamento de lodo ativado na 

biodegradação dos óleos e graxas presentes na água produzida sintética; 

• Avaliar o efeito fitotóxico do óleo e do sal na germinação das sementes de 

milho e girassol; 

• Avaliar o efeito fitotóxico do óleo e do sal no crescimento de plantas de 

semente e girassol. 

4.3 Material e métodos 

4.3.1 Caracterização microbiológica 

4.3.1.1 Determinação da presença da Salmonella ssp 

A determinação da presença da bactéria do gênero Salmonella nas águas utilizadas nos 

testes de germinação e crescimento foi dada através de metodologia realizada por DAL’MOLIN 

et al. (2014) com algumas modificações. Uma massa de 25 gramas de amostra foi pesada e 

adicionada em Erlenmeyers contendo 225 mL de água tamponada e incubados a 35 °C por 24 

horas. Posteriormente, realizou-se o plaqueamento em Agar SS, com incubação a 37 °C por 48 
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horas. As colônias típicas de centro negro foram, então, submetidas a Agar TSI, a 37 °C e 24h. 

A presença da Salmonella é confirmada caso a cor do líquido de fundo apresente coloração 

amarela e a rampa no tubo, a cor vermelha. 

4.3.1.2 Determinação da presença da Pseudomonas aeruginosa 

A amostra foi diluída 10 vezes e 10 mL da diluição foi misturada a um volume de 90 

mL do caldo TSB e submetida a 37 °C por 24 h. Em seguida, realizou-se o plaqueamento em 

Agar Cetrimida e incubação a 37 °C e 24 h. O crescimento de colônias esverdeadas indicaram 

a presença de Pseudomonas aeruginosa na amostra analisada (ANVISA, 2010). 

4.3.1.3 Determinação da presença de Coliformes totais e Escherichia coli 

Para determinação da presença da E. coli, 1,0 mL de cada diluição foi inoculado  

em tubo de ensaio contendo 10 mL de Caldo LST e tubo Duhran invertido. O período de 

incubação foi de 24 h a 37 °C. A partir dos tubos com produção de gás foram transferidas 

alçadas para tubos de ensaio associados a tubos Duhran, contendo 10 mL de Caldo Verde 

Brilhante-Bile 2% (VB) para análise de Coliformes Totais e 10 mL de Caldo EC para a análise 

de Coliformes Termotolerantes/E. coli. Os Tubos VB foram incubados em estufa a 35 ± 0,5 °C 

por 24 - 48 h e os EC a 44,5 ± 0,2 °C por 24 h em banho-maria. A produção de gás nos tubos 

VB foi considerada positiva para coliformes totais. A partir dos tubos de EC com produção de 

gás foram retiradas alçadas e estriadas placas de Petri contendo cerca de 15 mL de Agar Levine 

Eosina Azul de Metileno (L-EMB). As placas foram incubadas em posição invertida a 37 °C 

por 24 h.  

4.3.2 Parâmetros físico-químicos 

A salinidade da água foi expressa indiretamente através da condutividade, cuja análise 

foi realizada por um condutivímetro (Digmed DM-31, Digicrom Analítica Ltda., Brasil). O pH 

e a turbidez foram determinadas com o auxílio de um pHmetro (Multi 340i, WTW, Alemanha) 

e um condutivímetro (HI 98703, HANNA, EUA) portáteis, respectivamente. O teor de óleos e 

graxas foi determinado através do Analisador de TOG/TPH (Infracal, Wilks Interprise, EUA). 

4.3.3 Água produzida sintética  

A água produzida utilizada foi sintetizada utilizando metodologia descrita por 

Younker & Walsh (2014), com teores de óleos e graxas entre 250 e 500 mg/L e de sais de 13000 
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a 51000 mg/L. Os altos limites extremos desses dois parâmetros foram utilizados para se avaliar 

o comportamento do sistema de tratamento biológico através do lodo ativado sob condições 

extremas.  

4.3.4 Tratamento com lodo ativado 

O sistema operacional de tratamento biológico com lodo ativado, utilizado para a 

realização dos experimentos, foi instalado conforme apresentado na Figura 4.2, o qual operava 

diariamente por 6 h em condição aeróbica e contínua e 18 h sob anaerobiose e sem reciclo. Era 

formado por um tanque de aeração com volume operacional de 4,0 L (diâmetro de 18,0 cm) 

acoplado a um decantador com capacidade de 2,0 L (diâmetro de 9,0 cm). Uma bomba 

peristáltica possibilitou o transporte da água produzida a ser tratada e o reciclo do lodo 

decantado para o tanque de aeração.  

 

Figura 4.2: Sistema operacional de tratamento de lodo ativado instalado no Laboratório de 

Engenharia Química da UFRN 

 

Fonte: autoria própria (2018) 
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O tanque de alimentação apresentava uma capacidade de 9,0 L e a vazão de 

alimentação foi de 0,11 L/h. O reciclo operou com a mesma vazão de alimentação, 

estabelecendo uma recirculação de razão 1:1. O efluente tratado foi retirado por gravidade da 

parte superior do decantador (2 L), no qual se encontrava um canal de saída para o tanque de 

armazenamento. O fornecimento de ar dentro do tanque de aeração, como um volume de lodo 

de 4 L, era garantido por meio de compressores de ar de pequeno porte com vazão de gás de 

3,5 L/min, o que também garantia a agitação do tanque. O sistema operou 6 h diárias por 7 dias. 

O lodo ativado utilizado neste estudo pertencia a um sistema biológico de despejo da 

estação de tratamento de efluentes do campus central da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (ETE-UFRN), coletado durante o período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, 

sem a presença de chuvas. 

4.3.5 Testes de germinação e crescimento 

As sementes de girassol e milho foram germinadas em papel de filtro previamente 

umedecido com um volume de 1,5 mL de água da torneira (T), água produzida sintética (P) e 

água produzida tratada com lodo ativado (L). Um total de 25 sementes foram dispostas sobre o 

papel umedecido, em um sistema de placas de Petri fechado e envolvido com um plástico 

(PARAFILM) para impedir a perda de umidade. Após o terceiro dia de germinação, mais 1,5 

mL de água eram adicionados para garantir a umidade do sistema em todo o período de 

germinação. Os testes foram conduzidos em triplicata em uma câmara BOD a 25 °C e com 

recirculação de ar por 6 dias ininterruptos.  

Durante todo o período de germinação, uma contagem diária das sementes germinadas 

foi realizada. A velocidade de germinação (𝑉𝑔) foi determinada de acordo com MAGUIRE 

(1962), conforme demonstrado pela Equação 4.1. 

 

𝑉𝑔(𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎) = ∑
𝑛

𝑡
 (4.1) 

 

sendo n o número de sementes novas germinadas no tempo t. 

O índice de germinação (IG) foi calculado a partir da Equação 4.2, conforme expresso 

por MELVILLE et al. (1980).  
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𝐼𝐺 (𝑑𝑖𝑎𝑠) = ∑
(7 − 𝐷𝑖)𝐺𝑖

𝑆

𝑛

𝑖=1

 (4.2) 

 

sendo n o tempo de germinação, 7 o número total de dias gastos na germinação mais 1, 𝐷𝑖 o 

número de dias até a leitura i, 𝐺𝑖 o número de sementes germinadas até a leitura i e S o número 

total de sementes usadas no teste. 

Finalizado o período de germinação, as sementes germinadas foram plantadas nas 

mesmas condições de solo, luz e quantidade de água, variando apenas o tipo de água com as 

quais foram regadas diariamente. Após 7 dias, as plantas foram medidas. 

4.3.6 Análise estatística  

A análise estatística dos dados foi obtida através do software Statistic 7.0 utilizando o 

teste de Tukey para três amostras independentes, a um nível de significância de 5% (p ≤ 0.05). 

4.4 Resultados e discussão 

4.4.1 Caracterização microbiológica 

Uma análise qualitativa da microbiota presente no lodo ativado permitiu a visualização 

da presença de fungos filamentosos (Figura 4.3) e bactérias, dentre elas a do gênero 

Pseudomonas e da E. coli. (Tabela 4.1), comuns à flora microbiana desse tipo de meio de cultura 

(HAILEI et al., 2017; SAUNDERS et al., 2016), o que demonstra que as condições operacionais 

trabalhadas permitiram um ambiente saudável para os microrganismos da biomassa.  

  

Figura 4.3: Acompanhamento do crescimento fúngico do lodo ativado após (A) 1 dia, (B) 3 

dias, (C) 5 dias e (D) 7 dias 
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De acordo com Foelkel (2014), quanto maiores forem a diversidade e a população 

ativa de microrganismos, mais saudável será a microbiota, sendo importante a presença de 

bactérias, protozoários, ciliados, metazoários, assim como fungos e algas, todos envolvidos no 

processo de biodegradação, trabalhando complementarmente - em alguns casos, um servindo 

de alimento para os outros. 

 

Tabela 4.1: Identificação qualitativa de presença bacteriana nos diferentes meios de lodo e água 

 

 

O crescimento fúngico foi acompanhado durante 7 dias, período no qual ocorreu o 

processo de adaptação do lodo ativado. Apesar do significativo crescimento dos fungos nesse 

período, conforme visualizado na Figura 4.3, não se observou variação prejudicial na 

sedimentação do lodo durante o tempo no qual os experimentos ocorreram, garantindo uma boa 

separação no tanque de sedimentação e, portanto, a coleta da água tratada. O índice volumétrico 

do lodo (IVL) em todos os ensaios apresentaram valores quantitativos numa faixa de, 

aproximadamente, 200 ± 50 mL/g, o que segundo Sperling (2005), representa uma condição 

média de sedimentação no processo de lodo ativado. 

De acordo com Niu et al. (2017), os fungos são contribuintes potencialmente 

importantes para várias funções no tratamento de lodo ativado, como na biodegradação de 

compostos orgânicos, na formação de flocos de lodo e na desintoxicação. Comparado com as 

bactérias, os fungos são mais propensos a degradar os poluentes de alto peso molecular através 

da liberação de enzimas extracelulares, porém possui algumas propriedades adversas, como no 

caso de fungos filamentosos, que pode resultar em uma má sedimentação do lodo. 

   

Microrganismo Água Produzida 
Água 

Tratada 

Água da 

Torneira 

Pseudomonas spp. + + - 

Escherichia coli + +  + 

Salmonella ssp. -  - - 



CAPÍTULO 4                                                                                                                                                         86 

 

MAGALHÃES, E. R. B (2018)                                                                                                            PPGEQ/UFRN 

4.4.2 Tratamento biológico da água produzida sintética 

Diferentes ensaios foram realizados para avaliar a eficiência de remoção de TOG no 

tratamento com lodo ativado da água produzida sintética, conforme exposto pela Tabela 4.2. 

Os resultados obtidos apontam a capacidade efetiva do lodo ativado na remoção do teor de 

óleos e graxas, já que a maioria dos ensaios realizados apresentou uma eficiência de remoção 

entre 96 e 99%, corroborando com o estudo desenvolvido por Tellez et al. (2002), que 

apresentou resultados de eficiência de remoção de TOG de 98% ao utilizar o mesmo tratamento 

biológico em uma água produzida real, com teor de óleos e graxas de 147 ± 35 mg/L.  

 

Tabela 4.2: Ensaios de tratamento de água produzida sintética através de lodo ativado para 

remoção do teor de óleos e graxas 

 

 

 

 

 

 

 

Letras semelhantes indicam que não houve diferença estatística significativa (p ≤ 0.05). 

 

Os resultados também demonstram que a flora microbiana presente no lodo ativado 

foi capaz de se adaptar às diferentes condições salinas sem afetar a eficiência do tratamento, 

fato também observado por Freire et al. (2001). Dessa forma, apesar da salinidade ser um fator 

indesejado no tratamento, já que provoca estresse no ambiente, efeitos de quebra microbiana e 

perda da biomassa (PIEDAD DÍAZ et al., 2000), é possível afirmar que o período no qual os 

ensaios foram realizados (7 dias) foi suficiente para a adaptação dos microrganismos presentes 

no lodo. Essa capacidade da cultura microbiana do lodo ativado de se adaptar aos diferentes e 

severos meios salinos pode também ser observada através da Figura 4.4, na qual se denota a 

tendência do meio em permanecer no pH neutro, independente das condições iniciais às quais 

foi submetido.  

Ensaio 
TOG inicial 

(mg/L) 

Salinidade 

(mg/L) 

TOG final 

(mg/L) 

Remoção de TOG 

(%) 

1 237,00 ± 12,72 13000 6,00 ± 1,41 97,47 ± 0,60a 

2 495,50 ± 10,61 13000 67,63 ± 2,83 86,88 ± 0,57b 

3 255,00 ± 4,24 51000 2,50 ± 0,71 99,01 ± 0,28c 

4 532,00 ± 4,24 51000 20,50 ± 0,73 96,15 ± 0,13d 

5 385,50 ± 3,54 32000 5,00 ± 0,68 98,57 ± 0,18c 
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Figura 4.4: Comportamento do pH inicial e final do lodo ativado nos ensaios realizados 

 

4.4.3 Germinação 

Conforme visualizado na Tabela 4.2, foi possível enquadrar, na maioria dos ensaios, a 

água produzida tratada dentro dos limites requeridos pela legislação ambiental brasileira 

(CONAMA n° 430/2011) em termos de TOG (≤ 20 mg/L), exceto no ensaio 2 (CONAMA, 

2011). A água tratada, resultado do ensaio 2, foi, portanto, a escolhida para os testes de 

germinação, a fim de ser utilizada como condição crítica para a viabilidade proposta. 

Além dela, a água produzida sintética, nas mesmas condições do ensaio antes do 

tratamento, foi também utilizada para avaliar seus respectivos desempenhos na germinação e 

crescimento das sementes de milho e girassol. Seus parâmetros físico-químicos estão dispostos 

na Tabela 4.3, usando a água da torneira como ensaio controle. 

De acordo com os dados da Tabela 4.3, é possível perceber que além da redução de 

cerca de 88% do teor de óleos e graxas, o processo de tratamento por lodo ativado foi capaz de 

reduzir a salinidade em, aproximadamente, 91%.  
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Tabela 4.3: Caracterização físico-química das águas utilizadas 

 

A remoção de contaminantes, a partir do processo de lodo ativado, de águas com a 

presença de considerada quantidade de sal já foi observado na literatura. Estudos como o de 

Aloui et al. (2009), Mirbolooki et al. (2017) e Mesquita et al. (2009) apontam a capacidade do 

sistema de lodo ativado em remover contaminantes de efluentes com altos teores salinos. 

Todavia, a remoção do sal por esse sistema ainda é um ponto pouco explorado, necessitando de 

estudos mais aprofundados para entender o mecanismo de utilização do sal pelo sistema 

microbiano do lodo e a sua consequentemente remoção do efluente.  

Conforme demonstrado pela Figura 4.5, foi possível observar que, para ambas as 

sementes utilizadas, a água produzida tratada através do lodo ativado apresentou um perfil de 

velocidade e quantidade em que as sementes são germinadas similar ao perfil germinatório 

quando se utilizou a água da torneira. O mesmo não ocorreu ao utilizar a água produzida, onde 

todos os parâmetros analisados se encontram significativamente inferiores. Isso pode ser 

atribuído à presença de óleo nessa água e, consequentemente, aos efeitos tóxicos dos compostos 

orgânicos recalcitrantes presentes nele  (MARTEL-VALLES et al., 2013), corroborando com 

estudo desenvolvido por Marques et al. (2015), que observou que quanto maior a quantidade 

de hidrocarbonetos na água, maior o efeito de toxicidade e estresse oxidativo na planta. Além 

disso, a presença, em uma magnitude bem maior, de sal na água produzida (Tabela 4.3) também 

pode explicar o efeito do baixo desempenho desse efluente na germinação e crescimento de 

ambas as sementes, conforme observado por Pica et al. (2017), que concluíram em seu estudo 

que tanto o sal quanto os compostos orgânicos presentes na água se apresentam como fatores 

de estresse para a planta.  

 

 

Tipo de água 
Turbidez 

(NTU) 
pH 

Condutividade 

(µS/cm) 
TOG (mg/L) 

Torneira 0,24 ± 0,01 5,72 ± 0,06 180,40 ± 1,13 - 

Produzida - 5,00 ± 0,00 14040,80 ± 70,71 419,50 ± 7,78 

Tratada 0,93 ± 0,03  7,57 ± 0,01 1253,50 ± 44,55 48,50 ± 3,54 
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Figura 4.5: Velocidade de germinação (A) e Índices de Germinação (B) das sementes de 

girassol e milho para os diferentes tipos de água utilizados 

 

Letras semelhantes indicam que não houve diferença estatística significativa (p ≤ 0.05). 

 

A Figura 4.6 é capaz de demonstrar que as sementes de milho, quando comparadas às 

de girassol, se demonstraram mais sensíveis à água tratada em relação ao crescimento das 

plântulas. Ao final da germinação, o tamanho médio das plântulas da semente de milho 

germinadas com a água tratada (ML) se apresentou cerca de duas vezes menor do que o tamanho 
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quando germinadas com a água da torneira (MT). Isso pode estar relacionado ao efeito 

fitotóxico que a alta quantidade de sal presente nessa água possa estar causando (Tabela 4.3), 

já que a alta salinidade pode desencadear em um déficit hídrico, efeitos osmóticos e outros 

danos específicos do próprio sal que retardam a germinação e inibem o crescimento das plantas 

(MATIAS et al., 2018). Somado a isso, conforme os resultados obtidos por Marques et al. 

(2015), semente de girassol consegue ser mais resistente a meios extremos contendo diferentes 

concentrações de óleo e sal. 

 

Figura 4.6: Tamanho da plântula das sementes de girassol e milho para os diferentes tipos de 

água utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar disso, como pode se observar na Figura 4.7, essa variável não exerceu 

influência no crescimento da planta por um período de 7 dias. Isso pode estar relacionado à 

presença de bactérias do gênero Pseudomonas (Tabela 4.1), que, por atuarem como fertilizantes 

e meio de controle biológico de patógenos de plantas (WIDNYANA; JAVANDIRA, 2016), 

possivelmente compensaram o efeito inibitório do meio salino e permitiram o desenvolvimento 

da planta no período estudado. Além disso, a Pseudomonas apresenta uma capacidade latente 

em biodegradar óleo, conforme estudo realizado na produção de biossurfactante (Capítulo 2). 
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Figura 4.7: Tamanho da parte aérea das plantas de girassol e milho após 7 dias de crescimento 

 

Letras semelhantes indicam que não houve diferença estatística significativa (p ≤ 0.05) 

 

4.5 Conclusões 

A utilização do tratamento biológico através do lodo ativado se apresentou como 

promissora para a adequação ambiental da água produzida no que se refere ao teor de óleos e 

graxas. O óleo e o sal, em altas quantidades, apresentaram consideráveis efeitos tóxicos nas 

etapas de germinação e crescimento das plantas das sementes de girassol e milho, sendo 

minimizados ao haver uma alta redução desses componentes quando a água produzida sintética 

foi submetida ao tratamento biológico. 

A utilização da condição menos favorável na etapa de tratamento, cujo TOG final foi 

superior a 20 mg/L, demonstrou a capacidade da água produzida tratada através do lodo ativado 

em ser utilizada na germinação e irrigação de plantas que não tenham a finalidade alimentícia, 

sendo importante destacar que essa água final necessita está de acordo com os outros parâmetros 

ambientais exigidos para que não provoquem danos no solo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos desenvolvidos por essa tese apontam a potencialidade da água produzida 

bruta no uso como suplementação da fonte de carbono para produção de biossurfactante e da 

água produzida tratada para reuso na irrigação de culturas agrícolas não alimentares e na 

adequação ambiental para seu descarte. Todavia, a fim de validar os promissores resultados e 

enriquecer ainda mais a área de pesquisa, torna-se necessário, como proposta para trabalhos 

futuros, aplicar os estudos para uma água produzida real. 

Na produção de ramnolipídeos por Pseudomonas aeruginosa, o estudo para uma 

caracterização mais detalhada dos caldos produzidos ao utilizar os resíduos de coco, caju, 

carnaúba e cana de açúcar e as sementes de Moringa oleífera, proporcionar um melhor 

entendimento do comportamento observado no presente trabalho. Adicionalmente, a água 

produzida foi proposta neste trabalho como meio suplementar dessas fontes de carbono ao 

substituir a água destilada do meio de cultivo. Uma continuidade também enriquecedora desta 

pesquisa, objetivando entender melhor os mecanismos de síntese e atuação desse efluente com 

a Pseudomonas aeruginosa, é a de utilizar esse efluente como fonte única de substrato na 

produção desse biossurfactante.   

O estudo da concentração proteica do extrato aquoso das sementes de moringa apontou 

que os pH 9,5 e 4,0 foram os que apresentaram a menor presença de proteínas contaminantes 

(de não interesse) no floculante natural para MCO e MSO, respectivamente. Dessa forma, a fim 

de visualizar a influência que a presença de outras proteínas pode causar no desempenho 

coagulante da proteína catiônica da Moringa oleífera, ensaios de floculação/flotação por ar 

dissolvido podem ser realizados utilizando essas condições, a fim de comparar suas respectivas 

eficiências de remoção de TOG. 
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Além disso, a alta performance demonstrada nesse estudo pelo sistema de tratamento 

biológico de lodo ativado, na remoção do teor de óleos e graxas desse efluente industrial, 

permite explorar ainda mais variáveis de processo, como tempo de residência, aeração, pH e 

relação reciclo/alimentação, assim como condições do efluente inicial que não foram 

trabalhadas e/ou consideradas no presente estudo, a fim de expandir o conhecimento científico 

sobre esse sistema para o tratamento da água produzida. 

Como forma de garantir que, mesmo em condições mais severas de teor de óleos e 

graxas, a água produzida tratada consiga atingir os parâmetros exigidos pela legislação 

ambiental (TOG < 20 mg/L) e como forma de potencializar o uso das sementes de Moringa 

oleífera como floculante natural, propõe-se, como perspectiva para trabalhos futuros, o estudo 

do processo combinado (físico-químico e biológico) e o tratamento biológico com biorreatores 

em série. 

Dessa forma, acredita-se que os resultados propostos na presente tese serão ainda mais 

potencializados. 
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6 CONCLUSÃO GERAL 

Os resultados obtidos demonstraram que a água produzida sem tratamento prévio se 

apresentou como uma fonte em potencial para suplementação da fonte de carbono de resíduos 

agroindustriais na produção de ramnolipídeos como surfactante através da Pseudomnonas 

aeruginosa.  

Ao ser submetida a um tratamento físico-químico de floculação/ flotação por ar 

dissolvido, demonstrou que os extratos das sementes de Moringa oleífera, numa concentração 

de 64 mg/L, são floculantes naturais efetivos no seu tratamento, reduzindo o teor de óleos e 

graxas (TOG) em cerca de 82%, tendo a extração do óleo não afetado o efeito coagulante das 

sementes.  

O tratamento biológico através do lodo ativado se apresentou altamente eficiente na 

remoção do TOG da água produzida, com eficiências, em sua maioria, superiores a 90% e 

conseguindo atingir adequação às exigências ambientais quanto a esse parâmetro. Através dos 

resultados obtidos foi possível concluir que o efluente tratado por esse processo biológico 

apresenta capacidade promissora em ser reutilizado na germinação e irrigação de culturas 

agrícolas de uso não alimentício. 

Dessa forma, o presente trabalho demonstrou que a água produzida, bruta e tratada 

físico-química e biologicamente, possui promissoras aplicabilidades, a fim de reduzir os danos 

desse efluente ao meio ambiente, cujos resultados atenderam a todas as hipóteses incialmente 

levantadas e que nortearam o andamento do estudo. 
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Artigo referente ao Capítulo 2, publicado na revista Biosciences Biotechnology Research Asia 

em março de 2018. 
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