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RESUMO: Os biossurfactantes apresentam uma alternativa ao uso dos surfactantes sintéticos, 

principalmente quando se leva em consideração suas vantagens de maior biodegradabilidade, maior 

estabilidade e menor toxicidade. Dentre estes, o ramnolipídeo, produzido pela Pseudomonas 

aeruginosa, configura-se como um dos mais interessantes biossurfactantes, devido aos seus rendimentos 

elevados e sua aplicabilidade na recuperação avançada de petróleo. Entretanto, sua aplicação em larga 

escala tem sido um desafio para as empresas, uma vez que os custos de produção são elevados, por 

causa, principalmente, dos processos downstream de purificação. Diante disso, neste trabalho a 

produção de ramnolipídeo por uma cepa de Pseudomonas aeruginosa foi investigada e otimizada. Foi 

utilizado o planejamento Plackett-Burman, para selecionar as variáveis que afetavam significativamente 

o rendimento da produção do biossurfactante, e o planejamento Composto Central, para otimizar a 

produção de ramnolipídeo. Posteriormente, foi realizada a modelagem cinética, no qual foram testados 

quatro modelos não-estruturais, e os parâmetros foram otimizados através do Algoritmo Genético e 

discretização numérica pelo método de Runge-Kutta. O biossurfactante produzido foi caracterizado e 

avaliado quanto a sua capacidade de ser utilizado na recuperação melhorada por microrganismo 

(MEOR), por fim, foi investigada a influência da etapa de purificação na habilidade do ramnolipídeo de 

aumentar a produção de óleo após o processo de recuperação convencional. Os resultados obtidos 

mostraram que os valores ótimos de temperatura, pH, razão carbono/nitrogênio, concentração de glicerol 

e tempo (variáveis selecionadas pelo planejamento experimental estatístico) são, respectivamente, 

30,17°C, 7,37, 32,35, 9.36% v/v e 10,26 dias. O biossurfactante produzido também apresentou uma taxa 

de emulsificação, aproximadamente 67% para o n-hexano e 69% para o petróleo, e uma capacidade de 

reduzir a tensão superficial da água de 72 para 35,26 mN/m a uma c.m.c. de 127 mg/L. Além disso, o 

ramnolipídeo também apresentou uma boa estabilidade para amplas faixas de pH e salinidade. Essas 

características o configuraram adequado para a aplicação em MEOR. Os parâmetros cinéticos, de quatro 

modelos não-estruturados, para os dados experimentais de quatro curvas de produção de ramnolipídeo 

foram otimizados pelo método do algoritmo genético e o principal resultado demonstrou que o modelo 

de Monod é o que melhor prediz os dados, com valores de µmáx igual a 0,06 h-1, KS igual a 50,8 g/L, YX/S 

igual a 0,43 g/g e YP/X igual a 0,017 g/g. Os testes de recuperação avançada demonstraram que o 

ramnolipídeo pode recuperar óleo de forma eficiente, obtendo o melhor resultado para uma concentração 

de biossurfactante de 100% acima da c.m.c. e petróleo com grau API de 21,90, o qual foi possível atingir 

uma recuperação total de 50,45±0,79%, do qual 11,91±0,39% corresponde ao MEOR. Além disso, foi 

evidenciado que a biodegradabilidade do ramnolipídeo não representou uma desvantagem e que maiores 

investimentos em processos de purificação para o bissurfactante podem não ser necessários, uma vez 

que este manteve sua capacidade em aumentar o fator de óleo recuperado, mesmo após dois meses de 

sua produção. Com relação aos testes com o ramnolipídeo não-purificado, este apresentou maiores 

fatores de recuperação, quando comparado com o purificado, para os três tipos de óleo estudados. 
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ABSTRACT: The biosurfactants displays an alternative to the use of synthetic surfactants, 

especially when considering their advantages of less toxicity, greater biodegradability and 

stability. Among these biosurfactants, the rhamnolipid, produced by Pseudomonas aeruginosa, 

has been presenting itself as one of the most notable biosurfactants as a result of its high 

performance and applicability in advanced petroleum recovery. However, the large scale 

application of rhamnolipids has been a challenge to companies since the costs of production are 

high, due to, mainly, the downstream purification process. Therefore, in this study the production 

of  rhamnolipid by a strain of Pseudomonas aeruginosa was investigated and optimized. The 

Plackett-Burman design was used to select the variables that affect significantly the production 

yield of the biosurfactant and the Central Composite design was used to optimize the rhamnolipid 

production. Afterwards, the kinetic modeling was performed, in which four non-structural models 

were tested, and the parameters were optimized through the genetic algorithm and the numeric 

discretization by the Runge-Kutta method. The biosurfactant produced was characterized and 

evaluated regarding its capacity of being used in the Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR), 

finally, the influence of the purification stage was investigated in the rhamnolipid ability to 

increase oil production after the convencional recovery process. The results indicated that the 

optimal values of temperature, pH, carbon/nitrogen rate, glycerol concentration and time 

(variables selected through the statistical experimental design) are, respectively, 30.17°C, 7.37, 

32.35, 9.36% (v/v) and 10.26 days. The biosurfactant produced also presented a excellent 

emulsification rate, approximately 67% for the n-hexane and 69% for the petroleum, and a 

capacity of reducing the water superficial tension from 72 to 35.26 mN/m in a c.m.c of 127 mg/L. 

Furthermore, the rhamnolipid also presented a good stability to wide ranges of pH and salinity. 

Such characteristics configured the rhamnolipid as a good candidate to the application in MEOR. 

The kinetic parameters, of four non-structural models, for the experimental data of four 

rhamnolipid production curves were optimized by the genetic algorithm method and the main 

result demonstrated that the Monod model is the best predicting the data, with values of  µmáx 

equal to 0.06 h-1, KS equal to 50.8 g/L, YX/S equal to 0.43 g/g and YP/X equal to 0.017 g/g. At last, 

with the tests of advanced recovery, it was demonstrated that the rhamnolipid can efficiently 

recover the oil, obtaining the best result for a biosurfactant concentration 100% above the c.m.c 

and petroleum with a API Gravity of 21.90, which was able to achieve a total recovery of 

50.45±0.79%, of which 11.91±0.39% corresponds to the MEOR. Moreover, it was evidenced that 

the biodegradability of the rhamnolipid did not represent a desavantage and that bigger 

investments in purification processes for the biosurfactant would be dispensable, since the 

biosurfactant was able to maintain its ability of increasing the oil recovered factor, even after two 

months of production. Also, the non-purificated rhamnolipid presented higher recovery factors 

when compared with the purificated, for all three types of oils studied.  
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Símbolos e unidades 
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Ks – Constante de saturação, mg/L 
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S – Concentração de substrato, mg/L 
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TS – Tensão Superficial, mN/m 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Durante o processo de produção de petróleo apenas uma pequena parte do óleo 

contido no reservatório é produzido. Na primeira fase, quando é utilizada a energia natural 

do reservatório, é possível produzir apenas de 5 a 15% da quantidade inicial de 

hidrocarbonetos. Após esse primeiro momento, são utilizados métodos, como injeção de 

água ou gás, para aumentar a quantidade de óleo recuperado, caracterizando a 

recuperação secundária (DAGHLIAN SOFLA; SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 

2016). Como resultado, apenas de 30 a 50% do petróleo presente no reservatório é 

removido (FERNANDES et al., 2016). Mas, em contrapartida, a demanda mundial por 

energia e, consequentemente, por petróleo continua a crescer (RAJAK; VERMA, 2018; 

LEDER; SHAPIRO, 2008). Esses fatores implicam na necessidade de implementação de 

técnicas avançadas para a recuperação de petróleo (EOR) (BROWN, 2010; 

KHAJEPOUR et al., 2014; SEN, 2008) e também para o desenvolvimento de tecnologias 

mais eficientes, no que remete à elevação do rendimento do fator de recuperação nos 

campos de petróleo. 

O uso de surfactantes estão entre as tecnologias de EOR mais utilizadas 

mundialmente (AL-WAHAIBI et al., 2014; AUSTAD; TAUGBØL, 1995; NABIPOUR; 

AYATOLLAHI; KESHAVARZ, 2017); eles possuem a capacidade de reduzir a tensão 

interfacial água-óleo, facilitando a recuperação do óleo aprisionado nos poros do 

reservatório por forças capilares (KUMAR; MANDAL, 2017; VAN DYKE; LEE; 

TREVORS, 1991; ZHANG et al., 2015). Entretanto, para que resultados satisfatórios 

sejam obtidos, é necessário a utilização de grandes quantidades de surfactantes 

(FERNANDES et al., 2016; SABATINI et al., 2000), o que acaba por exigir altos custos 

para a utilização de surfactantes químicos. 

Nesse contexto, a recuperação melhorada por microrganismo (MEOR) aparece 

como uma alternativa mais econômica e ecofriendly (GAO; ZEKRI, 2011; KE et al., 

2018; SAFDEL et al., 2017). Esse mecanismo utiliza microrganismos, indigenous ou 

exogenous, na produção de metabólitos para aumentar a recuperação de petróleo 

(ARMSTRONG; WILDENSCHILD; BAY, 2015; PASSMAN et al., 2013a). E entre os 

metabólitos mais utilizados encontram-se os biossurfactantes. 

Biossurfactantes são metabólitos anfifílicos produzidos por uma variedade de 

microrganismos, sejam bactérias, fungos ou leveduras (DESAI; BANAT, 1997; 
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RAMANI et al., 2012). Esses compostos possuem a capacidade de reduzir a tensão 

superficial e interfacial de diferentes fluidos, além de apresentarem diversas vantagens 

em relação aos surfactantes químicos: tolerância à ampla faixa de pH e salinidade, 

tolerância a altas temperaturas, maior biodegradabilidade, menor toxicidade, baixa c.m.c. 

(concentração micelar crítica) e maior atividade superficial (GUDIÑA; TEIXEIRA; 

RODRIGUES, 2010; NALINI; PARTHASARATHI, 2014; RIVARDO et al., 2009). 

O ramnolipídeo é um dos biossurfactantes mais promissores (GEYS; 

SOETAERT; VAN BOGAERT, 2014; HENKEL et al., 2012), devido seu maior 

potencial para atividades econômicas com menor risco ambiental envolvido (BORGES 

et al., 2015; HASSAN et al., 2016). Esse composto é um glicolipídeo produzido 

principalmente pela Pseudomonas aeruginosa (ABDEL-MAWGOUD; LÉPINE; 

DÉZIEL, 2010; MOUSSA; MOHAMED; SAMAK, 2014). O ramnolipídeo apresenta 

uma capacidade de reduzir a tensão superficial de 72 mN/m para cerca de 27 mN/m e a 

tensão interfacial água-óleo para próximo de 2 mN/m (AMANI et al., 2013). Entretanto, 

apesar do seu potencial, o principal obstáculo para sua aplicação e comercialização tem 

sido o seu baixo rendimento e alto custo de produção (CONVERTI; OLIVEIRA, 2017; 

DEEPIKA et al., 2016). 

Diante disso, há uma necessidade de desenvolver e aprimorar bioprocessos mais 

efetivos e eficientes do ponto de vista econômico para a produção de biossurfactantes 

(WEI; CHOU; CHANG, 2005). Assim, a otimização dos parâmetros de produção, o 

conhecimento da cinética e seu ajuste em um modelo é indispensável para o 

desenvolvimento de projetos em escala real. 

Além disso, outro ponto que deve ser observado para a produção em larga escala 

do biossurfactante é o problema relacionado ao processamento downstream. Essas 

operações ainda se configuram um desafio, uma vez que, o processo de purificação pode 

representar de 60 a 70% dos custos de produção (GEETHA; BANAT; JOSHI, 2018; 

JOSHI et al., 2008; MAKKAR; CAMEOTRA; BANAT, 2011). 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial do 

biossurfactante ramnolipídeo, produzido por uma cepa de Pseudomonas aeruginosa 

isolada de um solo contaminado artificialmente, em recuperar petróleo. Para isso, esse 

trabalho foi dividido em quatro ciclos, conforme mostrado no fluxograma (Figura 1), 

cujos resultados foram organizados em artigos. 
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Figura 1: Fluxograma de desenvolvimento do trabalho. 

 

 

O primeiro ciclo utilizou o método do planejamento experimental estatístico para 

avaliar quais variáveis influenciavam na produção do ramnolipídeo, pelo planejamento 

fatorial Plackett-Burman, e, posteriormente, otimizar sua produção, pelo planejamento 

Composto Central. Nesse primeiro momento, também foi realizada a caracterização do 

biossurfactante, quanto sua capacidade de reduzir a tensão superficial, sua estabilidade 

frente a diferentes concentrações de salinidade e pH, além da sua ação emulsificante. 

No segundo ciclo, foram desenvolvidas curvas experimentais de crescimento 

microbiano, consumo do substrato e produção do ramnolipídeo, utilizando quatro 

concentrações distintas de glicerol (fonte de carbono). Além disso, foram utilizados o 

Algoritmo Genético e o Runge-Kutta 4ª Ordem como método de busca dos parâmetros 
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de quatro modelos não-estruturados, a fim de determinar qual obtinha melhor ajuste aos 

dados experimentais. 

No terceiro ciclo, o biossurfactante foi produzido e aplicado na recuperação 

avançada de petróleo, com o objetivo de avaliar sua efetividade em aumentar o fator de 

recuperação de óleo após a injeção salina (método convencional). Nesse momento, 

também foi avaliado se a biodegradabilidade do ramnolipídeo poderia se configurar como 

uma desvantagem para sua capacidade de aumentar a quantidade de óleo recuperada. 

Por fim, o quarto ciclo utilizou um método de purificação do biossurfactante, 

com o objetivo de avaliar a influência desse processo nas características do bioproduto, 

quando comparado ao ramnolipídeo não-purificado. Para isso, foram avaliadas a 

capacidade de reduzir a tensão superficial, o índice de emulsificação e a concentração de 

excesso na superfície. Além disso, também foi avaliado a capacidade dos dois 

biossurfactantes, purificado e não-purificado, em aumentar as taxas de petróleo produzido 

após a recuperação convencional. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Surfactantes 

 

Surfactantes são moléculas anfifílicas cuja estrutura molecular apresenta duas 

regiões distintas, uma hidrofílica (polar) e outra hidrofóbica (apolar) (SHAW, 1975). A 

primeira parte possui afinidade com a água, enquanto que a outra a repele. Com isso, 

essas estruturas tendem à separação preferencialmente na interface entre fases fluídas com 

diferentes graus de polaridade e ligações de hidrogênio, tais como interfases óleo/água ou 

ar/água (MULLIGAN, 2005). 

A classificação primária dos surfactantes é feita de acordo com a natureza iônica 

do grupo hidrofílico, sendo designados de aniônicos, catiônicos, não-iônicos e 

zwitteriônicos (MACHADO, 2005). Os surfactantes catiônicos possuem a parte 

hidrofílica da molécula constituída por um átomo ou grupo carregado positivamente, 

enquanto que no aniônico esse grupo é carregado negativamente. Os não-iônicos 

apresentam uma parte hidrofílica sem carga, mas que interage fortemente com a água 

através, principalmente, de ligações de hidrogênio. Por fim, os zwitteriônicos são os mais 

comuns e possuem grupamentos com características acidobásicas podendo ter 

comportamento aniônico ou catiônico, dependendo do pH do meio no qual se encontram 

(FELIPPE, 2006). 

Os surfactantes são também caracterizados pela sua capacidade de reduzir a 

tensão superficial dos fluidos aquosos. Esta característica permite-lhes atuar como 

substâncias detergentes, agentes umificantes, e emulsionantes. Desta forma, os 

surfactantes são uma ampla classe de moléculas anfipáticas (com domínio polar e apolar) 

que apresentam uma grande variedade de aplicações. Eles podem ser aplicados no setor 

industrial como inibidores de corrosão, lubrificantes, emulsificantes e na fabricação de 

amaciantes de roupa, por exemplo. No setor da saúde é muito utilizado na inibição de 

microrganismo, pois são excelentes bactericidas. Ainda são utilizados como catalisadores 

de reações químicas (FENDLER; FENDLER, 1975) e em processos de recuperação 

avançada de petróleo (NABIPOUR; AYATOLLAHI; KESHAVARZ, 2017). 

O surfactante, quando em baixas concentrações, apresenta uma distribuição 

uniforme na interface água-ar, por exemplo. Entretanto, em uma concentração mais 



Capítulo 2 – Revisão BiBliográfica  23 

_____________________________________________________________________________
Jéssica Maria Damião de Arruda Câmara  Tese de Doutorado - PPGEQ/UFRN 

elevada de surfactante, começam a surgir em solução agregados estruturalmente 

organizados, que são denominados micelas (LIMA, 1998; SANTOS, 1993). 

Esse processo de formação de micelas é iniciado a partir da Concentração 

Micelar Crítica (c.m.c.), a qual é uma propriedade intrínseca e característica de cada 

surfactante. As micelas são um mecanismo alternativo à adsorção em interfases, em que 

há o isolamento dos grupos hidrofóbicos e a consequente redução da energia livre do 

sistema (MACHADO, 2005). Abaixo do valor da c.m.c., o surfactante apresenta-se 

predominantemente em forma de monômero e, ao atingir essa concentração, passa a 

existir um equilíbrio dinâmico entre monômeros e micelas (FELIPPE, 2006), como 

mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Esquematização dos fenômenos de adsorção na interface e formação de micelas. 

 

 

A formação de micelas também pode ocorrer em solventes apolares, formando 

as chamadas micelas reversas ou invertidas. Nesse caso, os grupos polares do composto 

anfifílico permanecem concentrados no interior do agregado e formam um núcleo 

hidrofílico (MANIASSO, 2001). 
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Em baixas concentrações, os surfactantes atuam como eletrólitos fortes, porém, 

ao se aproximar do valor da c.m.c., há o início da formação de agregados e essas micelas 

passam a atuar como eletrólito fraco. Com isso, há uma mudança brusca das propriedades 

físicas da solução e essa alteração pode ser usada para identificar o ponto de formação 

das primeiras micelas (CABANE, 1977). Deve-se ressaltar que a c.m.c. ocorre em uma 

faixa de concentração e o seu valor é obtido através do ponto médio da inflexão da curva 

da propriedade analisada. Entre as propriedades físicas que são utilizadas para determinar 

o valor da c.m.c. em determinadas condições experimentais pode-se citar: tensão 

superficial, condutividade, viscosidade, espectroscopia e índice de refração (CORDES; 

GITLER, 1973). 

Portanto, a c.m.c. pode ser definida como a menor concentração de surfactante 

na qual há a formação de micelas. Em contrapartida, ela também pode ser conceituada 

como a solubilidade máxima do monômero no solvente. Assim, cada surfactante possui 

um valor de c.m.c. e ele é influenciado por fatores como: hidrofobicidade da cadeia, carga 

do surfactante, natureza do grupo polar e do contra-íon, da temperatura e pressão 

(CABANE, 1977; CORDES; GITLER, 1973). 

 

2.2 Biossurfactantes 

 

Biossurfactantes são metabólitos anfifílicos produzidos por uma variedade de 

microrganismos que incluem bactérias, fungos e leveduras (DESAI; BANAT, 1997; 

NALINI; PARTHASARATHI, 2014; RAMANI et al., 2012). Assim como os 

surfactantes, esses componentes microbianos possuem alta atividade de superfície e 

emulsificante. Entretanto, eles podem ser obtidos por procedimentos simples, como os 

processos fermentativos, e utilizar substratos de baixo custo, incluindo açúcares e 

resíduos agrícolas (BANAT; MAKKAR; CAMEOTRA, 2000; MESQUITA, 2004). 

O interesse por surfactantes de origem microbiana tem aumentado 

significativamente, devido a dois motivos principais. O primeiro ponto remete as suas 

características biodegradáveis, o que diminui o impacto ambiental, além de permitir 

diferentes aplicações potenciais, como em formulações farmacêuticas e cosméticas, 

produtos alimentícios e nas áreas de proteção ao meio ambiente. Essa característica não 

é inerente aos surfactantes químicos, pois a maioria é sintetizada a partir de derivados do 

petróleo (BANAT; MAKKAR; CAMEOTRA, 2000; MAKKAR; CAMEOTRA, 2002; 
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SARUBBO; DE LUNA; DE CAMPOS-TAKAKI, 2006). O segundo ponto deve-se ao 

fato de que os surfactantes sintetizados de petróleo requerem várias etapas de purificação, 

o que eleva o custo do processo (BERSELLI et al., 2006; BODOUR; MILLER-MAIER, 

1998). 

A capacidade de produzir esses compostos é particularmente comum entre 

microrganismos que degradam substâncias insolúveis em água, como o petróleo (TOREN 

et al., 2002). Uma vez que as moléculas anfifílicas garantem o transporte e a troca de 

material na célula, os microrganismos que produzem essas substâncias, lançam para fora 

das células, a fim de facilitar a entrada dos compostos pela membrana celular ou para 

aumentar a biodisponibilidade de um substrato no meio (CAMEOTRA et al., 2010; 

MARIANO, 2006; SHAFI; KHANNA, 1995). 

Os biossurfactantes apresentam as mesmas características dos surfactantes 

químicos, isto é, reduzem as tensões interfacial e superficial, tanto em soluções aquosas 

quanto em misturas de hidrocarbonetos. Possuem uma estrutura comum, cuja porção 

hidrofílica pode ser composta de aminoácidos ou peptídeos, mono, di ou polissacarídeos, 

enquanto a porção hidrofóbica é constituída de uma cadeia hidrocarbônica de um ou mais 

ácidos graxos, saturados ou insaturados (DESAI; BANAT, 1997). 

Entretanto, além de possuir as mesmas funcionalidades, os biossurfactantes 

apresentam muitas vantagens, quando comparados aos surfactantes sintéticos. Dentre 

elas, pode-se citar (KOSARIC, 2001): 

• Alta biodegradabilidade; 

• Baixa toxicidade; 

• Biocompatibilidade e biodigestividade, que permitem suas aplicações em 

cosméticos, produtos farmacêuticos e como aditivos em alimentos; 

• Possibilidade de produção a partir de fontes de baixo custo e resíduos 

industriais; 

• Especificidade de aplicações, já que são moléculas orgânicas complexas, com 

grupos funcionais específicos; 

• Uso em biorremediação de locais impactados por óleo e biodegradação e 

detoxificação de efluentes industriais; 

• Eficácia em condições extremas de temperatura, pH e salinidade. 

Apesar dessas vantagens, um problema referente ao uso dos biossurfactantes é o 

seu custo de produção quando fabricados em larga escala. Uma vez que, deve-se haver 

uma preocupação adicional com o baixo rendimento a depender do substrato utilizado, a 
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necessidade de esterilização dos equipamentos, problemas no controle do processo 

(formação de espumas, por exemplo) e problemas na recuperação e purificação do 

produto (HEALY; DEVINE; MURPHY, 1997; MULLIGAN, 2005). 

Diante disso, para que haja uma expansão da aplicação dos biossurfactantes e 

para que eles possam ser economicamente viáveis é preciso otimizar o processo de 

produção nos níveis biológicos e de engenharia (BOGNOLO, 1999). Além disso, quatro 

fatores podem ser explorados para a redução dos custos: a seleção e adaptação do 

microrganismo, a adaptação do processo para uma operação de baixo custo, a escolha do 

substrato e o aumento do valor agregado dos subprodutos (DAS NEVES et al., 2007; 

MAKKAR; CAMEOTRA, 2002). 

 

2.3 Principais biossurfactantes e organismos produtores 

 

Os surfactantes sintéticos possuem como base da sua classificação os 

grupamentos polares da sua estrutura. Já os biossurfactantes utilizam a natureza 

bioquímica do composto para serem classificados. Assim, eles podem ser agrupados nas 

seguintes classes: glicolipídeos, lipopeptídeos, ácidos graxos, lipídeos neutros, 

fosfolipídeos e biossurfactantes poliméricos (DESAI; BANAT, 1997; HOMMEL, 1990), 

como mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Principais classes de biossurfactantes e microrganismos produtores. 

Tipo de Biossurfactante Microrganismo 

Glicolipídeos  

 Ramnolopídeos 

 Soforolipídeos 

 Trealolipídeos 

Pseudomonas aeruginosa 

Torulopsis bombicola, T. apícola 

Rhodococcus erythropolis, Mycobacterium 

SP 

Lipopeptídeos e Lipoproteínas  

 peptídeo-lipídeo 

 viscosina 

 serrawetina 

 surfactina 

 subtilisina 

 gramicidina 

 polimixina 

Bacillus licheniformis 

Pseudomonas fluorescens 

Serratia marcescens 

Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis 

Bacillus brevis 

Bacillus polymyxa 

Ácidos graxos, Lipídeos neutros e 

Fosfolipídeos 

 

 ácidos graxos 

 lipídeos neutros 

 fosfolipídeos 

Corynebacterium lepus 

Nocardia erythropolis 

Thiobacillus thiooxidans 

Surfactantes poliméricos  

 emulsan 

 biodispersan 

 liposan 

 Alasan 

 carboidrato-lipídeo-proteína 

 manana-lipídeo-proteína 

Acinetobacter calcoaceticus 

Acinetobacter calcoaceticus 

Candida lipolytica 

Acinetobacter radioresistens 

Pseudomonas fluorescens 

Candida tropicalis 

Surfactantes particulados 

 vesículas 

 células 

 

Acinetobacter calcoaceticus 

Várias bactérias 

FONTE: NITSCHKE; PASTORE (2002). 

 

Os lipopeptídeos são sintetizados principalmente por bactérias, sendo 

produzidos por diferentes espécies do gênero Bacillus. Eles são particularmente atrativos 

devido à sua alta eficiência como agentes tensoativos e a atividade antimicrobiana de 

alguns compostos (FIECHTER, 1992; ULLRICH et al., 1991). 

Os compostos classificados como ácidos graxos, lipídeos neutros e fosfolipídeos 

são formados por uma molécula de glicerol unida a dois ácidos graxos, através de ligações 

éster, e a um agrupamento fosfato que pode apresentar substituintes diferentes (ZAJIC; 

SEFFENS, 1984). Esses fosfolipídeos são componentes estruturais das células 

microbianas e quando essas bactérias ou leveduras crescem em meio rico em 



Capítulo 2 – Revisão BiBliográfica  28 

_____________________________________________________________________________
Jéssica Maria Damião de Arruda Câmara  Tese de Doutorado - PPGEQ/UFRN 

hidrocarbonetos, o nível desse componente nas células aumenta. E, com isso, alguns 

microrganismos excretam grandes quantidades de ácidos graxos e fosfolipídeos com 

potentes propriedades tensoativas (BOGNOLO, 1999; DESAI; BANAT, 1997; 

KARANTH; DEO; VEENANADIG, 1999). 

Os biossurfactantes poliméricos são heteropolissacarídeos contendo proteínas ou 

ácidos carboxílicos (COOPER; PADDOCK, 1983). Esses compostos apresentam como 

principal característica sua capacidade de emulsão, visto que possuem alta afinidade por 

interfaces óleo/água, proporcionando a formação de emulsões estáveis (KOSARIC et al., 

1984). 

Os glicolipídeos são os biossurfactantes mais conhecidos e são constituídos por 

carboidratos associados a uma cadeia de ácidos alifáticos ou hidroxi-alifáticos (DESAI; 

BANAT, 1997). Uma mesma espécie microbiana pode produzir diferentes glicolipídeos, 

de acordo com o substrato utilizado para o seu desenvolvimento (ZAJIC; SEFFENS, 

1984). Eles estão envolvidos na entrada de hidrocarbonetos de baixa polaridade em 

células microbianas. Assim, através da excreção destes componentes no meio, os 

microrganismos adquirem maior chance de sobrevivência e maior competitividade na 

busca por nutrientes (NITSCHKE; PASTORE, 2002). Os glicolipídeos mais conhecidos 

são os soforolipídeos, trehalolipídeos e os ramnolipídeos. Eles podem ser aplicados em 

processos de biorremediação (RAHMAN et al., 2002), como aditivos de detergente para 

melhorar a performance na remoção de manchas, na limpeza de superfícies e como agente 

antibacteriano (JOSHI-NAVARE; KHANVILKAR; PRABHUNE, 2013; NITSCHKE; 

PASTORE, 2002). 

Os soforolipídeos são formados pela união de uma molécula de soforose 

(dissacarídeo) com um ácido graxo de cadeia longa. Sua produção ocorre, principalmente, 

pelas leveduras como Torulopsis bombicola, T. petrophilum e T. apícola (VAN 

BOGAERT; ZHANG; SOETAERT, 2011). Já os trehalolipídeos são formados pela união 

de uma molécula de trealose (dissacarídeo) e uma ou duas cadeias de ácido micólico, o 

qual pode ser ou não insaturado. Ele é produzido principalmente por Rhodococcus 

erythropolis, mas também pode ser gerado por uma ampla variedade de gêneros, como 

Mycobacterium, Corynebacterium, Nocardia, Arthrobacter e Gordonia (FRANZETTI et 

al., 2010). Entretanto, entre os glicolipídeos, o mais conhecido e amplamente estudado é 

o ramnolipídeo produzido pelas Pseudomonas aeruginosa. 
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2.4 Pseudomonas aeruginosa 

 

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa, que pode ser isolada 

de diferentes habitats incluindo a água, o solo e plantas. Em humanos, esse 

microrganismo causa infecções nosocomial sérias e seu tratamento é difícil, devido a sua 

resistência à antibióticos (FONTES; AMARAL; COELHO, 2008). 

Bactérias do gênero Pseudomonas apresentam uma grande versatilidade 

metabólica, o que permite, sob condições ambientais específicas, a produção de um 

glicolipídeo, chamado ramnolipídeo. A cultura de Pseudomonas produz primeiramente 

duas formas de ramnolipídeos: ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato (mono-

ramnolipídeo) e L-ramnosil-L-ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato (di-

ramnolipídeo) (SÁNCHEZ et al., 2007). Entretanto, a proporção entre os ramnolipídeos 

produzidos irá depender da cepa, da fonte de carbono e das condições de cultivo 

(FONTES; AMARAL; COELHO, 2008). 

 

2.5 Ramnolipídeos 

 

Os ramnolipídeos são considerados uma das classes mais interessantes de 

biossurfactantes, devido a algumas de suas características vantajosas. A primeira refere-

se ao seu maior rendimento de produção, quando comparado a outros biossurfactantes e 

a segunda corresponde à possibilidade de utilizar substratos de baixo custo, como 

resíduos agrícolas e industriais, como fonte de carbono para o seu cultivo (SÁNCHEZ et 

al., 2007). 

Esses compostos são formados por uma ou duas moléculas de ramnose ligadas 

a uma ou duas moléculas de ácido β-hidroxidecanóico, que podem ser saturados ou 

insaturados (SIM; WARD; LI, 1997). A Pseudomonas aeruginosa é capaz de produzir 

quatro homólogos distintos, como uma mistura. A composição da mistura depende das 

condições de cultura, (composição dos substratos, pH, temperatura), da idade da cultura 

e das linhagens utilizadas (MULLIGAN, 2005). 

Os principais glicolipídeos produzidos por P. aeruginosa são os ramnolipídeos 

dos tipos 1 e 2, L-ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato e L-ramnosil-L-

ramnosil-β-hidroxidecanoil-β-hidroxidecanoato, respectivamente. A formação de 

ramnolipídeos 3 e 4, contendo uma molécula de ácido β-hidroxidecanóico e uma ou duas 
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unidades de ramnose, respectivamente, metil-ésteres derivados dos ramnolipídeos 1 e 2 e 

ramnolipídeos com outras cadeias de ácidos graxos também já foram previamente 

reportadas (DESAI; BANAT, 1997; KRONEMBERGER, 2007). Na Figura 3, podem ser 

observados as estruturas dos 4 tipos de ramnolipídeos. 

 

Figura 3: Estrutura dos ramnolipídeos 1-4. 

 

FONTE: TRUMMLER; EFFENBERGER; SYLDATK (2003). 

 

A composição da mistura de ramnolipídeos pode influenciar bastante suas 

propriedades físico-químicas. A sua capacidade de reduzir tanto a tensão interfacial 

quanto a tensão superficial da água pode variar em função dos diferentes homólogos 

produzidos. Isso os torna mais ou menos eficientes, dependendo da aplicação desejada 

(WHANG et al., 2008). 

Quando se deseja uma maior solubilização dos compostos hidrofóbicos, a maior 

presença de monorramnolipídeos na mistura torna o processo mais eficiente. Isso é 

possível devido ao seu maior caráter apolar e menores valores de c.m.c. Entretanto, se o 

processo também exige uma posterior mineralização, esses compostos estarão 

aprisionados de maneira mais forte em micelas e haverá uma dificuldade de acesso por 

parte dos microrganismos. Nesse caso, o uso de dirramnolipídeos torna-se favorável, visto 
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que degradação de contaminantes hidrofóbicos resulta de uma combinação entre sua 

solubilização e sua posterior disponibilidade (ZHANG; MAIER; MILLER, 1997). 

Com isso, percebe-se que a produção de uma mistura de homólogos favorece o 

emprego desse biossurfactante em diferentes aplicações, de acordo com as suas 

propriedade físico-químicas (ABALOS et al., 2001). Assim, tem-se que tanto o 

comprimento da cadeia como a presença de insaturações contribuem para determinar as 

propriedades da mistura de homólogos produzida. O aumento do comprimento da cadeia 

carbônica contribui para o aumento do caráter apolar da molécula, isso favorece menores 

valores de c.m.c.. Enquanto que a presença de uma ou mais insaturações altera a 

conformação das moléculas que formam as micelas, interferindo negativamente na c.m.c., 

uma vez que provoca aumentos nos valores desse parâmetro (HABA et al., 2003; MATA-

SANDOVAL; KARNS; TORRENTS, 1999). 

 

2.6 Variáveis que afetam a produção do biossurfactante 

 

Deve-se ressaltar que uma ampliação bem-sucedida da comercialização de 

biossurfactantes necessita de maiores estudos no que se refere à maximização dos 

rendimentos de produção, bem como na diminuição dos custos relativos à sua recuperação 

(KOSARIC et al., 1984). Entretanto, estabelecer um modelo padrão para a produção de 

biossurfactantes é muito difícil, pois esses compostos formam uma mistura heterogênea, 

cuja composição depende da cultura microbiana e das condições nutricionais e ambientais 

do seu cultivo (DAS NEVES et al., 2007; LIN, 1996). 

Diante disso, o processo de produção de biossurfactante deve ser otimizado de 

acordo com a aplicação pretendida. Entretanto, nessa etapa de otimização há uma grande 

dificuldade devido à grande quantidade de parâmetros que influenciam o tipo e a 

quantidade do produto. Dentre essas variáveis, pode-se citar a natureza da fonte de 

carbono, possíveis limitações nutricionais e parâmetros físicos e químicos, como aeração, 

agitação, temperatura e pH (FIECHTER, 1992). Além disso, um fator primordial é a 

identidade do microrganismo ou cepa usada no processo produtivo (GUERRA-SANTOS; 

KAPPELI; FIECHTER, 1984). 

O primeiro passo parte da escolha do microrganismo, que deve apresentar 

elevada eficiência na conversão do substrato em produto e permitir o acúmulo do produto 

no meio, para que seja obtida uma alta concentração deste no caldo de cultivo. Em adição, 
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ele não deve exigir condições de processo muito complexas, nem nutrientes de custo 

elevado, além disso, é favorável que o organismo possua uma alta taxa de crescimento, 

para que ocorra economias no processo produtivo (SCHMIDELL et al., 2001). 

Outro ponto importante é a escolha do substrato, pois sua mudança 

frequentemente altera a estrutura do produto, alterando assim as propriedades do 

surfactante. A escolha da fonte de carbono é, então, determinada pela aplicação específica 

pretendida (GUERRA-SANTOS; KAPPELI; FIECHTER, 1984). Alguns 

microrganismos só produzem compostos tensoativos quando cultivados em 

hidrocarbonetos. Entretanto, alguns biossurfactantes também podem ser produzidos a 

partir de substratos simples, solúveis em água, como os carboidratos. Assim, a seleção da 

fonte de carbono não deve ser escolhida só pelo seu custo, mas também pela sua 

disponibilidade e tipo de aplicação que se deseja do biossurfactante a ser produzido 

(LIMA, 2007). 

A fonte de nitrogênio também apresenta uma importante função na produção de 

biossurfactantes. Assim, nesse ponto, as fontes inorgânicas de nitrogênio, como os 

nitratos, são mais utilizadas do que as fontes orgânicas, como extrato de levedura, por 

apresentar melhores rendimentos (WU et al., 2008). Além disso, outros nutrientes 

também podem ser utilizados para garantir uma maior rentabilidade do processo. A adição 

de ferro, fósforo e/ou sais minerais pode melhorar o rendimento da síntese do produto 

(SCHMIDELL et al., 2001). Traços de outros elementos como zinco, manganês e cálcio 

também podem ser requeridos pelo microrganismo, mas geralmente a carência dessas 

substâncias pode ser suprida pela água ou por resquícios encontrados nos equipamentos 

(KAMPEN, 1997). 

Além das fontes de carbono, nitrogênio e a composição do meio, as condições 

ambientais também são variáveis importantes, visto que, elas podem influenciar tanto o 

crescimento celular quanto a produção do biossurfactante. A temperatura, o pH e a 

oxigenação interferem nas velocidades das reações enzimáticas, estando relacionadas à 

atividade metabólica dos organismos e influenciando, consequentemente, na produção do 

biotensoativo (DESAI; BANAT, 1997). 

A velocidade de agitação é outro parâmetro importante para a otimização, pois, 

em condições adequadas, a agitação promove a melhor aeração do meio, favorecendo o 

crescimento de microrganismos aeróbios, além de auxiliar na dispersão dos nutrientes e 

na sua homogeneização. Entretanto, em contrapartida, o aumento exagerado da 

velocidade de agitação pode reduzir a produção do metabólito devido ao cisalhamento na 
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parede celular, o que influencia na cinética de crescimento do microrganismo 

(SCHMIDELL et al., 2001). 

2.7 Cinética de produção 

 

O conhecimento da cinética de crescimento microbiano e produção da substância 

de interesse é fundamental para a otimização e alcance de processos mais eficientes. 

Assim, a modelagem da cinética possibilita o estudo da influência dos parâmetros do 

processo no crescimento da biomassa e consumo dos substratos, além da formação de 

produtos, sendo importante para a compreensão da fisiologia microbiana, bem como 

mecanismos de controle interno. 

Nesse contexto, a modelagem matemática tem como objetivo principal prever o 

comportamento do processo em biorreatores. E, assim, poder atuar como uma ferramenta 

poderosa no desenvolvimento de processos biotecnológicos. 

Os modelos cinéticos podem ser classificados quanto a sua representação celular 

e a heterogeneidade da população microbiana. No que se refere à representação celular, 

os modelos podem ser estruturados ou não-estruturados. O primeiro descreve o estado 

das células com maiores detalhes, considerando os componentes celulares, enquanto que 

o segundo admite que o material celular seja representado por uma única variável, não 

havendo variações de componentes intracelulares. Já no que diz respeito à 

heterogeneidade, os modelos podem ser segregados e não-segregados. O primeiro 

considera uma população heterogênea, em que as células são diferenciadas pelo tamanho, 

idade e outras propriedades, o segundo considera uma população homogênea, na qual 

todas as células apresentam o mesmo comportamento (TRIGUEROS, 2008). 

Os modelos considerados nesse trabalho são os não-estruturados e não-

segregados. Estes modelos, apesar de serem inadequados para descrever os mecanismos 

complexos de regulação interna, são fundamentais para o entendimento da cinética no 

nível da população microbiana. Essa descrição é adequada para prever o comportamento 

do processo. 

2.7.1 Modelo de Monod 

 

Monod admite que todos os componentes do meio de cultura, menos um, estão 

presentes em altas concentrações balanceadas, tal que mudanças nestas condições não 

afetam significativamente a taxa de crescimento celular. Assim, um simples componente 
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torna-se limitante (substrato), e somente as variações na concentração deste componente 

causariam alterações no comportamento do meio de cultura (BAILEY; OLLIS, 1986). 

Esse modelo é uma simplificação do mecanismo complicado do crescimento 

celular. Ele não considera o efeito de inibição por concentração de substrato e nem dos 

metabólitos produzidos (DUTTA, 2008). Assim, Monod pode descrever adequadamente 

a cinética quando não existe a produção de metabólitos tóxicos para o crescimento celular. 

A equação de Monod relaciona a taxa de crescimento em função da concentração 

do substrato. A constante de Monod Ks, denominada constante de saturação, representa 

o valor da concentração de substrato S no qual a taxa de crescimento específico é igual à 

metade do seu valor máximo, e indica especialmente a afinidade do microrganismo ao 

substrato (SCHMIDELL et al., 2001). 

Desta maneira, o balanço de massa para o crescimento celular, consumo de 

substrato e geração de produto, quando realizados em regime de batelada, ou seja, que 

não há variação do volume, pode ser descrito pelas Equações 1, 2 e 3. 

 

𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
=

µ𝑚á𝑥

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ 𝑋(𝑡)                                                                                                          (1) 

 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

𝑌𝑋
𝑆⁄

∗
µ𝑚á𝑥

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ 𝑋(𝑡)                                                                                          (2) 

 

𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑌𝑃

𝑋⁄ ∗
µ𝑚á𝑥

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ 𝑋(𝑡)                                                                                             (3) 

 

Onde X é a concentração de biomassa, S é a concentração de substrato, P é concentração 

de ramnolipídeo, YX/S corresponde a taxa de substrato que é transformada em biomassa 

(g/g) e YP/X corresponde a quantidade de produto gerada por biomassa (g/g). 

2.7.2 Modelo de Andrews 

 

Em altas concentrações de substrato o crescimento celular pode ser inibido 

(THATIPAMALA; ROHANI; HILL, 1992). Assim, Andrews propôs um modelo que 

considera o substrato como limitante e também como inibidor. 

Com isso, para um cultivo em batelada, o balanço de massa para a biomassa, 

para o substrato e o produto pode ser expresso pelas Equações 4, 5 e 6, respectivamente. 
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𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
=

µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡) +
𝑆(𝑡)2

𝐾𝐼

∗ 𝑋(𝑡)                                                                                             (4) 

 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

𝑌𝑋
𝑆⁄

∗
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡) +
𝑆(𝑡)2

𝐾𝐼

∗ 𝑋(𝑡)                                                                            (5) 

 

𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑌𝑃

𝑋⁄ ∗
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡) +
𝑆(𝑡)2

𝐾𝐼

∗ 𝑋(𝑡)                                                                                (6) 

 

Quando a concentração de substrato (S) for inferior ao valor da constante KI o valor do 

termo de inibição (S2/KI) tende a zero. Logo, a inibição do bioprocesso não ocorre devido 

à presença do substrato. 

2.7.3 Outros Modelos com inibição pelo substrato 

 

Assim como Andrews, a equação proposta por AIBA; SHODA; NAGATANI 

(1968) também representa a inibição através da constante KI. Entretanto, é utilizado uma 

função exponencial, como mostrado nas Equações 7, 8 e 9, para cultivo em batelada. 

 

𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
=

µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ 𝑒𝐾𝐼 ∗ 𝑋(𝑡)                                                                                            (7) 

 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

𝑌𝑋
𝑆⁄

∗
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ 𝑒𝐾𝐼 ∗ 𝑋(𝑡)                                                                            (8) 

 

𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑌𝑃

𝑋⁄ ∗
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ 𝑒𝐾𝐼 ∗ 𝑋(𝑡)                                                                               (9) 

 

Já Luong (1985) representa a inibição pelo substrato através da dependência do 

coeficiente de crescimento (μx) com a concentração máxima admissível de substrato 

(Smáx) em g/L. Nesse modelo, quando a concentração do substrato atingir o valor de Smáx, 

o crescimento celular cessa e, consequentemente, a geração de produto. Portanto, nesse 

modelo, diferente dos demais, pode ocorrer inibição total pelo substrato (μx=0 h-1). 
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As Equações 10, 11 e 12 são utilizadas para expressar esse modelo. 

 

𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
=

µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ (1 −

𝑆

𝑆𝑚á𝑥
) ∗ 𝑋(𝑡)                                                                          (10) 

 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

𝑌𝑋
𝑆⁄

∗
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ (1 −

𝑆

𝑆𝑚á𝑥
) ∗ 𝑋(𝑡)                                                          (11) 

 

𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑌𝑃

𝑋⁄ ∗
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆(𝑡)

𝐾𝑆 + 𝑆(𝑡)
∗ (1 −

𝑆

𝑆𝑚á𝑥
) ∗ 𝑋(𝑡)                                                              (12) 

 

 

2.8 Métodos de Busca de Parâmetros 

 

Para a aplicação adequada dos modelos, é necessário que os parâmetros sejam 

determinados de maneira correta. Para isso, uma das ferramentas utilizadas são métodos 

de otimização numérica. Estes métodos podem ser classificados em determinísticos e 

estocásticos. 

Os métodos determinísticos garantem a convergência para uma solução ótima, 

que não é necessariamente o ótimo global. A solução encontrada será dependente do 

ponto de partida fornecido, assim, poderá atingir apenas um ótimo local. Por isso, esse 

tipo de método apresenta problemas em solucionar funções que apresentam vários ótimos 

locais. E também possui como característica sempre encontrar a mesma solução se partir 

do mesmo ponto (ALBUQUERQUE, 2007). 

Já os métodos estocásticos dependem da geração de números aleatórios em sua 

execução. Assim, dificilmente o método executará a mesma sequência de operações 

sucessivas e, partindo de um mesmo ponto inicial, cada execução do código seguirá o seu 

próprio caminho, e possivelmente levará a uma resposta final diferente. Esse método 

ainda pode ser dividido em heurística e meta-heurística. Ao contrário das heurísticas, as 

meta-heurísticas possuem caráter geral e condições de escapar de ótimos locais. 

Exemplos clássicos são os algoritmos genéticos, enxame de partículas, rede neurais e 

colônias de formigas (TRIGUEROS, 2008). 
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2.8.1 Algoritmo Genético 

 

Em geral, as meta-heurísticas são a melhor opção de algoritmo quando existe um 

grande espaço de procura de solução, pois elas foram projetadas para resolver problemas 

de otimização insolúveis por métodos analíticos. Nesse contexto, os problemas de busca 

de parâmetros se enquadram nessa categoria por sua complexidade, uma vez que são 

problemas multi-objetivos e muitos fatores devem ser levados em consideração na sua 

solução (MARTÍNEZ FERNÁNDEZ et al., 2019). 

Entre as meta-heurísticas conhecidas, o Algoritmo Genético é o método mais 

aplicado atualmente (MARTÍNEZ FERNÁNDEZ et al., 2019), até como ponto de 

referência para autores ao aplicar outro método (DOMÍNGUEZ et al., 2014). De fato, é 

possível encontrar utilizações do Algoritmo Genético na otimização de construções 

sustentáveis (NGUYEN; REITER; RIGO, 2014) ou processos industriais (RANA; 

PATEL; LALWANI, 2019) e até na otimização energética de metrôs (AHMADI; 

DASTFAN; ASSILI, 2018; HE; XIONG, 2018) e de trajetos ferroviários (SALIM; CAI, 

1995).  

O Algoritmo Genético aplica uma estratégia de busca iterativa para encontrar 

uma solução ótima, imitando princípios simplificados de evolução biológica (AHMADI; 

DINCER; ROSEN, 2011; STARKE et al., 2018). Assim, ele usa o conceito da seleção 

natural de Darwin para encontrar a solução ótima após múltiplas gerações (MILLO; 

ARYA; MALLAMO, 2018). Segundo essa teoria evolucionária, os seres sofrem 

mutações e os indivíduos mais fortes (melhores) vão sobreviver. Então, ao efetuar uma 

simulação imitando as características desse processo se permite que sejam gerados dados 

com características desejadas. 

Nesse processo, cada solução obtida no processo de otimização aleatório é 

convertida na forma de um vetor. Em termos do algoritmo genético, cada vetor solução é 

conhecido como cromossomo e cada elemento desse vetor é conhecido como gene 

(Figura 4). O conjunto de indivíduos forma uma população. 
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Figura 4: Representação do indivíduo no algoritmo genético. 

 

A cada iteração do algoritmo genético, uma nova população será gerada a partir 

da população atual, através do chamado operador genético. Nesse processo, todos serão 

trocados por novos indivíduos, exceto um seleto grupo de indivíduos denominado elite. 

A troca ocorrerá tanto por cruzamento (recombinação), como pela geração de novos 

indivíduos. 

No processo de elitismo, os melhores indivíduos são mantidos na nova 

população com objetivo de garantir que a população não piore. Ou seja, que o melhor 

ajuste dos parâmetros, até o momento, não seja perdido. 

No cruzamento, escolhe-se dois indivíduos na população, denominados de pai. 

O novo indivíduo é obtido, combinando os cromossomos de cada um deles. A 

recombinação é feita pela escolha aleatória do ponto de recombinação, onde a primeira 

parte do novo indivíduo terá os genes do primeiro pai e a segunda parte terá os genes do 

segundo pai (Figura 5). 
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Figura 5: Processo de cruzamento. 

 

Os novos indivíduos independentes da população anterior são gerados, a fim de 

introduzir uma variação na solução. Isto permite uma melhora na busca inicial, 

principalmente quanto o problema apresentar mais de um mínimo local. 

Na teoria da evolução, desenvolvida por Darwin, os indivíduos também estão 

sujeitos à mutação, ou seja, quando um dos seus genes é modificado. No algoritmo 

genético, esse processo também é representado. Assim, um dos cromossomos da nova 

população é sorteado e ele sofre uma pequena perturbação, ou seja, um dos seus genes é 

modificado (Figura 6). 

 

Figura 6: Processo de mutação. 
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O procedimento de geração de novas populações é feito iterativamente, até o 

critério de parada. A avaliação desse critério é feita por número de iterações. 

 

2.9 Aplicações dos biossurfactantes 

 

Os surfactantes de modo geral podem ser utilizados em vários segmentos da 

indústria moderna (CAMEOTRA; MAKKAR, 1998). Sua natureza anfifílica rende a 

estes, a capacidade de reduzir a tensão superficial e interfacial e formam microemulsões 

nas quais os hidrocarbonetos podem solubilizar-se em água ou a água solubilizar-se em 

hidrocarbonetos (BANAT; MAKKAR; CAMEOTRA, 2000). Essa capacidade, os 

confere a possibilidade de serem aplicados como emulsificantes em indústrias de 

alimentos e cosméticos, componentes de produtos de limpeza e aditivos na indústria de 

construção civil e de petróleo, por exemplo (KIM et al., 1997). 

Assim como os surfactantes, os biossurfactantes também podem ser aplicados 

nesses segmentos industriais, uma vez que eles apresentam as mesmas propriedades do 

que os compostos sintetizados quimicamente (BONILLA et al., 2005). Entretanto, sua 

compatibilidade ecológica e capacidade de biodegradação permite que os 

biossurfactantes sejam mais adequados para aplicações que envolvam a sua dispersão no 

meio ambiente (NIELSEN et al., 1999). 

Apesar das vantagens dos biossurfactantes frente aos tensoativos de origem 

sintética, a sua utilização tem sido restringida pelos altos custos de produção, os quais 

podem estar relacionados aos substratos utilizados e ao processo de purificação do 

produto. Mas, em contrapartida, as crescentes preocupações com o meio ambiente 

garantiram que maiores investimentos sejam direcionados para a otimização da produção 

dos surfactantes microbiológicos, de modo que os custos sejam reduzidos e que sua 

utilização nos mais diversos setores industriais seja viável. 

O maior mercado dos biossurfactantes é a indústria do petróleo, onde são usados 

na produção de óleo, na biorremediação e dispersão no derramamento de óleos e 

derivados, remoção de resíduos de tanques de estocagem e, mais recentemente, na 

recuperação terciária de petróleo. Essa diversa possibilidade de aplicações justifica o fato 

de que grande parte do biossurfactante produzido é consumido para aplicações 

relacionadas ao petróleo (BANAT; MAKKAR; CAMEOTRA, 2000; BOGNOLO, 1999). 
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2.9.1 Biorremediação 

 

As indústrias petroquímicas são responsáveis pela liberação de uma grande 

quantidade de poluentes no meio ambiente, os quais são formados durante as etapas de 

produção, transporte e refino. Isso coloca em risco a qualidade de solos, águas superficiais 

e subterrâneas e, consequentemente, a saúde da população (SABATÉ; VINAS; 

SOLANAS, 2004). 

A água produzida é a maior fonte de poluição relacionada às atividades 

petrolíferas, pois contêm muitos contaminantes, incluindo hidrocarbonetos, metais 

pesados e aditivos químicos (LAWRENCE et al., 1995; STEPHENSON, 1992). Assim, 

a busca por novas tecnologias é extremamente relevante, uma vez que os tratamentos 

físico-químicos não destroem os contaminantes, apenas os transportam de fase. Nesse 

sentido, os processos biológicos são considerados como uma tecnologia eficiente no 

tratamento de águas e solos contaminados (BERTIN et al., 2007; MASSALHA; 

BASHEER; SABBAH, 2007). 

A biorremediação consiste na utilização de grupos microbianos capazes de 

degradar hidrocarbonetos. Esses microrganismos possuem a capacidade de 

biotransformar moléculas poluentes em nutrientes para a realização de suas funções 

metabólicas e fisiológicas (BITTKAU et al., 2004; FARHADIAN et al., 2008; 

MARTÍNEZ; CUERVO-LÓPEZ; GOMEZ, 2007). Nesse contexto, os biossurfactantes 

possuem a função de aumentar a interação superficial água/óleo e tornar o poluente 

disponível para o microrganismo, acelerando a degradação dos componentes e 

promovendo a biorremediação (BANAT, 1995). 

A biodegradação de hidrocarbonetos é um processo complexo, pois depende de 

três aspectos principais: a existência de microrganismos com capacidade catabólica para 

degradar o contaminante; a disponibilidade do contaminante ao ataque microbiano ou 

enzimático e condições ambientais adequadas para o crescimento e atividade do agente 

biorremediador (PEREIRA; LEMOS, 2004). Assim, a escolha de um microrganismo que 

seja capaz de produzir agentes biossurfactantes permite uma maior adesão da célula ao 

substrato e, consequentemente, uma maior eficiência do processo (BALDI et al., 1999; 

BENINCASA et al., 2004). 

Desta maneira, a biorremediação pode ser feita utilizando diretamente os 

biossurfactantes para emulsificar os poluentes e aumentar sua solubilidade. E, 

alternativamente, podem ser adicionados microrganismos produtores de biossurfactantes 
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ou até acrescentado fontes de nutrientes para estimular o crescimento desses 

microrganismos (LANG; WAGNER, 1993). 

 

2.9.2 Limpeza de reservatórios de óleo e oleodutos 

 

As frações pesadas do petróleo, comumente, sedimentam no fundo de tanques e 

tubulações. Estes, por serem altamente viscosos e por se tornarem posteriormente 

depósitos sólidos, não podem ser removidos por métodos tradicionais, como o 

bombeamento. Assim, sua remoção requer a utilização de solventes para lavagem ou até 

a limpeza manual. Esses processos são perigosos tanto para o meio ambiente, devido a 

geração de grandes volumes de resíduos contaminados, quanto para o homem, devido a 

toxidade dos seus componentes (BOGNOLO, 1999; NITSCHKE; PASTORE, 2002). 

Com isso, um processo alternativo de limpeza é o uso de biossurfactantes, que 

promovem a redução da viscosidade e a formação de emulsões água/óleo, facilitando o 

bombeamento dos resíduos e a posterior recuperação do petróleo, após a quebra da 

emulsão. Isso torna o descarte dos resíduos menos danoso ao meio ambiente, devido à 

menor quantidade de óleo residual (BOGNOLO, 1999). 

 

2.9.3 Recuperação terciária de petróleo 

 

Os biossurfactantes produzidos pelos microrganismos possuem a capacidade de 

reduzir a tensão superficial e interfacial, o que permite a redução das forças capilares e, 

consequentemente, a locomoção do óleo aprisionado nos poros das rochas. Essa 

característica permite que o biossurfactante tenha uma aplicação potencial na recuperação 

avançada de petróleo (BANAT; MAKKAR; CAMEOTRA, 2000; KUMAR; MANDAL, 

2017; LE et al., 2015). 

Esse processo só é necessário pois, após a recuperação secundária, uma grande 

quantidade de óleo ainda é deixada no reservatório. Isso acarreta na necessidade de 

implementação de técnicas avançadas para aumentar a produção de óleo (DAGHLIAN 

SOFLA; SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 2016; KHAJEPOUR et al., 2014). 

O uso de microrganismos produtores de biossurfactantes nesse processo pode 

ser dirigido através de duas estratégias. A primeira consiste em estimular o crescimento 

de microrganismos nativos do reservatório, através da injeção de nutrientes. A outra 
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estratégia consiste na utilização de biorreatores para a produção do biossurfactante e sua 

posterior injeção no reservatório (NITSCHKE; PASTORE, 2002). 

2.9.4 Outras aplicações 

 

Os biossurfactantes possuem uma infinidade de outras aplicações, podendo ser 

usados na agricultura, em formulações de herbicidas e pesticidas, na indústria de 

alimentos, para a solubilidade de aromas e dispersão de fases, na fabricação de tintas, 

para melhorar as misturas, entre outros empregos (BOGNOLO, 1999). A Tabela 2 possui 

um resumo das principais funções dos biossurfactantes e suas aplicações nas indústrias. 

 

Tabela 2: Funções e aplicações industriais dos biossurfactantes. 

Função Campos de aplicação 

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

Solubilizantes Produtos farmacêuticos e de higiene 

Agentes molhantes e 

penetrantes 
Produtos farmacêuticos, têxteis e tintas 

Detergentes Produtos de limpeza e agricultura 

Agentes espumantes 
Produtos de higiene, cosméticos e flotação de 

minérios 

Agentes espessantes Tintas e alimentos 

Sequestrantes de metais Mineração 

Dispersantes Misturas carvão-água e calcário-água 

Fungicida Controle biológico de fitopatógenos 

FONTE: BANAT; MAKKAR; CAMEOTRA (2000) (Modificado) 

 

2.10 Recuperação de petróleo 

 

Ao iniciar a produção, a energia contida nos reservatórios permite que os fluidos 

presentes sejam produzidos. Essa energia primária está relacionada com os mecanismos 

de produção original: gás em solução, influxo de água e capa de gás. Entretanto, conforme 

os fluidos vão sendo retirados, há uma descompressão e um processo de depletação 



Capítulo 2 – Revisão BiBliográfica  44 

_____________________________________________________________________________
Jéssica Maria Damião de Arruda Câmara  Tese de Doutorado - PPGEQ/UFRN 

natural. Esses fatos, quando associados com as resistências ao escoamento dentro do meio 

poroso (forças viscosas e tensão interfacial), terá reflexo na redução da produtividade 

(MUSSE; QUINTELLA, 2009). 

Desta forma, para minimizar os efeitos da dissipação de energia e manter a 

produção de petróleo em níveis economicamente vantajosos, são implementados 

processos de recuperação. Esses métodos podem atuar em duas linhas: suplementando a 

energia primária, através da injeção de fluidos no reservatório, ou reduzindo as 

resistências viscosas e/ou capilares por métodos especiais (MUSSE; QUINTELLA, 2009; 

ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006; WANG; LIU; GU, 2003). 

Assim, os métodos de recuperação de petróleo podem ser subdivididos em três 

estágios: primário, que usa a energia natural do reservatório, secundário, que suplementa 

essa energia primária, e terciária, que utiliza métodos especiais. 

Durante a recuperação primária é possível produzir em torno de 5 a 15% da 

quantidade inicial de petróleo do reservatório. Após essa etapa e da aplicação de métodos 

da recuperação secundária, esse valor sobe para apenas 30 a 50% de remoção do óleo 

presente no campo (DAGHLIAN SOFLA; SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 

2016; FERNANDES et al., 2016). Com isso, para atender a demanda global por energia 

e mais especificamente por petróleo (LEDER; SHAPIRO, 2008), há a necessidade da 

implementação das técnicas avançadas de recuperação de petróleo (KHAJEPOUR et al., 

2014). 

Entretanto, essa sequência cronológica não deve ser necessariamente aplicada e, 

às vezes, não é eficiente. Dependendo das propriedades dos fluidos e interações fluido-

rocha, alguns reservatórios, geralmente de óleo pesado, não possuem energia primária 

suficiente para a produção e, frequentemente, não são susceptíveis para a aplicação de 

métodos de recuperação secundária. Com isso, há a obrigação, se viável economicamente, 

de aplicação dos métodos avançados sem a aplicação sequencial das recuperações 

(ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006; TAYFUN, 2003). 

Diante disso, os métodos de recuperação secundária foram classificados como 

métodos convencionais de recuperação secundária e os métodos terciários como métodos 

especiais de recuperação secundária. Na literatura inglesa, os métodos especiais também 

são conhecidos como Enhanced Oil Recovery (EOR), no português, Recuperação 

Melhorada de Óleo (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 
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2.10.1 Fator de Recuperação 

 

A aplicação desses métodos, sejam convencionais ou avançados, tem como foco 

principal aumentar o fator de recuperação (FR) dos campos de petróleo. Esse fator 

representa a quantidade, ou volume, de óleo efetivamente produzido em relação ao 

volume de óleo original presente na rocha reservatório, como mostrado na Equação 13. 

Em outras palavras, esse fator pode ser traduzido como a quantidade de óleo recuperada 

(MUGGERIDGE et al., 2013). 

 

𝐹𝑅(%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
∗ 100                                      (13) 

 

O FR médio de um campo maduro produtor de óleo varia entre 20 e 40%, 

enquanto o valor típico de FR para um campo de gás está na faixa entre 80 e 90% 

(MUGGERIDGE et al., 2013). Assim, é de extrema importância para as empresas 

produtoras que esse percentual seja aumentado, de modo a garantir a viabilidade 

econômica do campo produtor. 

2.10.2 Métodos Convencionais 

 

Nos métodos de recuperação convencionais não se espera que haja interação 

química ou termodinâmica entre os fluidos, injetado e de reservatório, e nem interação 

com a formação. Desse modo, o método atua de modo mecânico para aumentar o fator de 

recuperação (GREEN; WILLHITE, 1998). 

Assim, a recuperação convencional consiste em injetar um fluido normalmente 

já presente no reservatório, mais comumente água e gás, com a intenção de aumentar a 

quantidade de óleo produzido. Para isso, estes métodos possuem como mecanismo 

principal o aumento da pressão no interior do reservatório, promovendo o deslocamento 

do óleo em direção aos poços produtores. No entanto, podem apresentar baixos valores 

para o Fator de Recuperação do óleo, decorrente principalmente da diferença de 

viscosidade e da tensão interfacial entre o fluido injetado e o óleo (OLIVEIRA, 2018). 

O fluido injetado, que também recebe o nome de fluido deslocante, deve 

empurrar o óleo, chamado de fluido deslocado, para fora dos poros da rocha e ao mesmo 

tempo que este ocupa o espaço deixado pelo óleo. Entretanto, devido ao efeito da 

capilaridade, nem todo óleo contido no reservatório é deslocado (CURBELO, 2006). 
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A injeção de água é o método mais comum, e normalmente requer tratamentos 

prévios para que possa ser injetada no reservatório. A injeção de gás é normalmente 

utilizada em locais onde o fluido é produzido e não há a capacidade para o seu 

armazenamento ou este não é economicamente viável. Sua injeção pode ser feita sem 

tratamentos adicionais (THOMAS, 2001). A opção por um dos diversos sistemas deve 

ser pautada pelos aspectos da sua viabilidade técnica e econômica. 

 

2.10.2.1 Injeção de água 

 

Devido aos seus menores custos operacionais, a injeção de água é, geralmente, 

o primeiro método de recuperação aplicado em um reservatório. A água injetada pode ter 

quatro origens distintas: subterrânea, de superfície, do mar e água produzida (associada à 

produção de petróleo) (THOMAS, 2001). Entretanto, a água subterrânea, proveniente de 

aquíferos, é a mais utilizada, devido a sua similaridade com a água já presente na 

formação e a sua salinidade, que a torna inapropriada para o consumo humano e animal 

(CURBELO, 2006). 

Durante esse processo, a água que foi injetada também passa a ser produzida 

juntamente com o petróleo. Esses fluidos são então separados na superfície, de modo a 

remover o óleo presente, permitindo que água seja reinjetada e, por consequência, apenas 

uma pequena quantidade de água nova seja necessária. 

Entretanto, o método de injeção de água não é adequado para todos os casos. Em 

campos que apresentam óleo muito viscoso, por exemplo, a água pode escoar por 

caminhos preferenciais, gerando uma alta produção de água e ocasionando a ineficiência 

econômica do método (THOMAS, 2001). 

 

2.10.2.2 Injeção de gás 

 

Assim como a água, no processo de injeção de gás, o fluido possui um papel de 

agente mecânico de deslocamento. Não há a necessidade de que o gás injetado se misture 

com o óleo do reservatório para arrastá-lo para fora do meio poroso. Portanto, o nome 

mais adequado para esse método é injeção de gás não-miscível. E esse gás pode ser 

injetado com a mesma composição com a qual é produzido ou após passar por uma 

operação de processamento (CURBELO, 2006; THOMAS, 2001). 
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2.10.3 Eficiência de Recuperação 

 

A produção de hidrocarbonetos, onde foi aplicado um método de injeção de 

fluidos, é avaliada por três parâmetros: eficiências de varrido horizontal e vertical e a 

eficiência de deslocamento. Os métodos de recuperação convencional estão diretamente 

ligados às eficiências de varrido (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

A eficiência de varrido horizontal depende da maneira com que os poços 

injetores e produtores estão distribuídos no reservatório, da razão de mobilidades entre os 

fluidos injetado e deslocado e do volume injetado. Ela pode ser representada, em termos 

percentuais, pela área em planta do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado até 

um determinado instante (CURBELO, 2006; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

Por sua vez, a Eficiência de Varrido Vertical está relacionada ao percentual da 

área da seção vertical do reservatório que foi invadida pelo fluido injetado. Esta eficiência 

depende de como a permeabilidade varia verticalmente, da razão de mobilidades e do 

volume injetado (OLIVEIRA, 2018; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). O produto 

das duas eficiências de varrido, horizontal e vertical, define a eficiência volumétrica.  

Os métodos de recuperação convencional podem apresentar dois problemas: 

baixas eficiências de varrido, devido à formação de caminhos preferenciais pelo fluido 

injetado, e altas eficiências de varrido, mas o fluido injetado não desloca apropriadamente 

o óleo para fora da região invadida. Assim, a eficiência volumétrica por si só não é um 

bom parâmetro para calcular precisamente a quantidade de óleo deslocado (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006). 

O parâmetro que mede a capacidade do fluido injetado de deslocar o óleo para 

fora dos poros da rocha chama-se Eficiência de Deslocamento. Ele depende das tensões 

interfaciais entre o fluido injetado, a rocha e os fluidos do reservatório (OLIVEIRA, 2018; 

ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). Assim, enquanto a eficiência volumétrica 

exprime quanto do reservatório foi alcançado pelo fluido injetado, a eficiência de 

deslocamento exprime o percentual do óleo que foi expulso pelo fluido injetado 

(CURBELO, 2006). 

Portanto, quando a eficiência de deslocamento é baixa, mesmo que as eficiências 

de varrido sejam altas, o fluido injetado não desloca apropriadamente o óleo para fora da 

região invadida. E, então, há a necessidade de aplicação dos métodos avançados ou 

especiais de recuperação. 
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2.10.4 Métodos Especiais de Recuperação 

 

Os métodos especiais de recuperação são empregados para atuar nos pontos onde 

o processo convencional falhou ou falharia, caso fosse aplicado. Esses métodos são 

capazes de produzir grande quantidade de óleo, com o qual de outra maneira esse petróleo 

remanescente seria abandonado no reservatório, chegando ao fim da vida econômica do 

reservatório (LOCKHART; BORGARELLO, 1998). 

Os métodos avançados são caracterizados pela injeção de materiais normalmente 

estranhos aos presentes no reservatório. Assim, seu princípio básico consiste na alteração 

de alguma propriedade dos fluidos ou do reservatório para aumentar a vida útil do mesmo. 

Esse processo é diferente da injeção de água, por exemplo, a qual tem por objetivo manter 

a pressão do reservatório (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). E esse processo é 

designado para remediar a eficiência relativamente baixa relacionando-se com o processo 

de produção de petróleo (ZHANG et al., 2005) 

Estes métodos podem diminuir a viscosidade do petróleo, diminuir a tensão 

interfacial entre os fluidos ou aumentar a mobilidade do óleo a ser produzido (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006). Esses métodos podem ser classificados em: térmicos, 

miscíveis e químicos. Essa é a divisão mais aceita, entretanto não é a única. 

A escolha do método a ser empregado deve levar em consideração não só fatores 

econômicos, mas também as propriedades do reservatório, do fluido e da rocha. 

 

2.10.4.1 Métodos térmicos 

 

A utilização de métodos convencionais em reservatórios cujos óleos são muito 

viscosos tende a baixas taxas de recuperação. A alta viscosidade do petróleo dificulta o 

seu movimento dentro do meio poroso e, em contrapartida, o fluido injetado possui uma 

mobilidade muito maior. Isso provoca baixas eficiências de varrido, devido à formação 

de caminhos preferenciais (DILGREN; HIRAZAKI; WHITTEN, 1983). 

Os métodos térmicos possuem seu princípio de funcionamento baseado 

diretamente no fenômeno que ocorre com o aumento da temperatura do petróleo. Ao ser 

aquecido, sua viscosidade decresce consideravelmente, facilitando o seu escoamento 

(OLIVEIRA, 2018). Os métodos térmicos se subdividem em duas categorias: Injeção de 

fluidos aquecidos e Combustão In situ. 
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Na injeção de fluidos aquecidos, o calor é gerado na superfície e, então, 

transportado para o interior do reservatório através de um fluído, a água. Ela pode ser 

injetada na forma de vapor (injeção de vapor) ou a uma temperatura elevada, mas ainda 

no estado líquido (injeção de água quente). 

Já na combustão in situ, o calor é gerado dentro do próprio reservatório a partir 

da combustão de parte do óleo ali existente. Esse processo se inicia através da injeção de 

ar aquecido, então a oxidação do óleo gera calor, que por sua vez intensifica a oxidação 

em um processo crescente até se chegar a uma temperatura chamada “ponto de ignição”, 

a partir do qual está estabelecida a combustão. A partir daí, prosseguindo-se a injetar ar 

frio, o processo tem continuidade (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

 

2.10.4.2 Métodos miscíveis 

 

Os métodos miscíveis são indicados quando existe baixa eficiência de 

deslocamento, ou seja, as altas tensões interfaciais impedem que o fluido injetado retire 

o óleo para fora dos poros. Assim, este processo busca atuar reduzindo drasticamente as 

tensões interfaciais (THOMAS, 2001). 

Os fluidos utilizados para deslocamento miscível são, preferencialmente, o 

dióxido de carbono, o gás natural e o nitrogênio (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

Uma vez que, eles são capazes de se misturar perfeitamente com o petróleo presente no 

reservatório, facilitando o deslocamento do óleo para fora da região alcançada pelo fluido 

injetado. 

 

2.10.4.3 Métodos Químicos 

 

São classificados como métodos químicos os processos em que se pressupõe 

uma certa interação química entre o fluido injetado e os fluidos do reservatório 

(CURBELO, 2006). A injeção de polímeros, injeção de solução de tensoativos, injeção 

de microemulsão e injeção de solução alcalina são os mais comuns. 

A injeção de polímeros é caracterizada pela adição destes compostos à água 

injetada, para alterar a razão de mobilidades entre os fluidos. Isso permite que o fluido 

injetado se desloque de forma semelhante ao óleo. Com isso, há a diminuição da formação 

de caminhos preferenciais e, consequentemente, o aumento da eficiência de varrido 

(KESSEL, 1989; THOMAS, 2001). 
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Ao se adicionar uma substância tensoativa à água de injeção, na verdade está se 

fazendo um deslocamento miscível com água. O uso deste composto tem a finalidade de 

reduzir as tensões interfaciais entre a água e o óleo, ampliando a eficiência de 

deslocamento. Entretanto, a aplicação desse método não aumenta a eficiência de varrido, 

pois geralmente as soluções injetadas possuem uma viscosidade bem menor do que a do 

óleo, deixando a maior parte do reservatório sem ser varrida (CURBELO, 2006; 

GURGEL et al., 2008). 

A injeção de microemulsão ou solução micelar atua no controle da viscosidade 

e miscibilidade dos fluidos. Essa preocupação com a viscosidade tem por objetivo 

aumentar a eficiência de varrido, que é falha no processo com tensoativo, através de um 

deslocamento miscível (GURGEL et al., 2008; KESSEL, 1989; ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

A injeção de solução alcalina tem por finalidade promover a reação entre a 

substância alcalina (em geral, soda cáustica) e determinados ácidos orgânicos presentes 

em alguns tipos de óleo. Essa reação provoca a produção de substâncias tensoativas, 

dentro do próprio reservatório, que desencadeiam uma série de efeitos, tais como: redução 

da tensão interfacial e miscibilidade dos fluidos, que, por consequência, levam a um 

ganho de produção de óleo (CURBELO, 2006; GURGEL et al., 2008). 

 

2.11 Recuperação avançada melhorada por microrganismo (MEOR) 

 

A recuperação avançada de petróleo é amplamente utilizada para aumentar o 

rendimento e adiar o declínio da produção dos reservatórios. Os métodos utilizados 

permitem recuperar até 30% do petróleo retido nos poros (BORDOLOI; KONWAR, 

2008). Entretanto, esses processos são agressivos ao meio ambiente, demandam altos 

custos e geram resíduos de difícil eliminação. 

Desta maneira, o MEOR aparece como uma alternativa de recuperação avançada 

econômica e ecofriendly aos métodos químicos, miscíveis e térmicos. Assim, o Microbial 

Enhanced Oil Recovery consiste em uma tecnologia de recuperação terciária do petróleo 

que utiliza microrganismos ou produtos de seu metabolismo para a recuperação de óleo 

residual (BANAT, 1995; NITSCHKE; PASTORE, 2006). 

O MEOR tem a capacidade de ser mais econômico do que os métodos químicos, 

caso ocorra uma otimização na produção dos metabólitos, pois os microrganismos 
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possuem a capacidade de sintetizar os compostos úteis a partir de substratos de baixo 

custo. Além de serem biodegradáveis e de baixa toxidade (BANAT et al., 2010; LAZAR; 

PETRISOR; YEN, 2007; SUTHAR et al., 2008), eles possuem a capacidade de produzir 

polímeros, biossurfactantes, ácidos, solventes, que garantem a retirada de óleo de forma 

mais eficiente, e até a própria biomassa gerada pode promover um bloqueio seletivo nas 

zonas de alta permeabilidade e evitar a formação de caminhos preferenciais (BANAT, 

1995). 

Portanto, os biossurfactantes são um dos métodos mais promissores para a 

recuperação de petróleo residual existente em poços maduros (BANAT et al., 2010; 

SIMPSON et al., 2011). Existem três estratégias para a aplicação desses compostos na 

recuperação de petróleo: (1) a adição de nutrientes selecionados no reservatório, para 

estimular o crescimento da microbiota local produtora de biossurfactantes; (2) a injeção 

de microrganismos metabolicamente ativos dentro do reservatório, juntamente com os 

nutrientes necessários ao seu crescimento; e (3) a produção de biossurfactante em 

biorreatores e sua adição no reservatório, juntamente com a água de injeção (BANAT, 

1995; CUI et al., 2017). 

As duas primeiras abordagens são características de uma produção in situ e são 

mais atrativas do ponto de vista econômico. Entretanto, há a dificuldade de seleção dos 

nutrientes corretos para favorecer o crescimento dos microrganismos produtores de 

surfactantes, em detrimento dos demais microrganismos, de forma que não haja 

competição entre eles (BANAT et al., 2010). 

Já a terceira estratégia é característica de uma produção ex situ e apresenta custos 

mais elevados, devido a operação do reator, purificação do produto e sua introdução no 

reservatório (LAZAR; PETRISOR; YEN, 2007). Entretanto, não há a preocupação de 

isolar microrganismos que possam crescer e produzir metabólitos em condições 

ambientais extremas. Uma vez que, os poços de petróleo, geralmente, apresentam 

temperatura e salinidade elevadas e há a impossibilidade de manipular esses parâmetros 

dentro do reservatório (GUDIÑA et al., 2012; JENNEMAN et al., 1983; YOUSSEF; 

ELSHAHED; MCINERNEY, 2009). 

A recuperação avançada de petróleo melhorada por microrganismo é uma 

técnica já conhecida. Entretanto, as dificuldades de sua aplicação fizeram com que não 

houvesse uma uniformidade de resultados positivos na sua aplicação em larga escala. 

Durante as últimas cinco décadas, inúmeros testes de campo foram implementados em 
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diferentes países, alguns obtiveram resultados bem sucedidos e outros falharam 

(MAUDGALYA; KNAPP; MCINERNEY, 2007).  

A China e os Estados Unidos da América são os países líderes em estudos de 

aplicação de MEOR em campos de petróleo, nos quais a tecnologia mais aplicada foi a 

injeção de uma solução de nutrientes e microrganismos, ou seja, a abordagem in situ 

(SAFDEL et al., 2017). Os resultados mais expressivos, mostraram um aumento de 100% 

na produção de óleo em 30 dias, no estado do Oklahoma, utilizando a Clostridium SD 

(GRULA; RUSSELL; GRULA, 1985) e outro teste, conduzido em Shengli, na China, 

que mostrou um aumento de 3068,13 t de óleo após a ativação de microrganismos 

indigenous pela injeção de nutrientes selecionados (LE et al., 2014). No Brasil, testes 

foram realizados em um campo onshore no Nordeste, onde ocorreu um aumento na 

produção de petróleo através de injeção de nutrientes para o aumento da biomassa de 

microrganismos indigenous e para a produção de biopolímero, promovendo o bloqueio 

de zonas de alta permeabilidade e, consequentemente, a redução de caminhos 

preferenciais (REKSIDLER et al., 2010). 

Com isso, pode-se perceber que os resultados relacionados a recuperação 

avançada de petróleo dependem de muitos fatores relacionados as propriedades de cada 

reservatório. A molhabilidade da rocha, a viscosidade do óleo, a temperatura, a salinidade, 

o pH e os microrganismos presentes são fatores que devem ser levados em consideração 

no processo de escolha do método utilizado. Assim, apesar de existirem estratégias 

diferentes de MEOR, algumas ainda devem ser estudadas em laboratório, devido aos 

custos, tempo e fatores de produção, para que possam ser aplicados em campos 

petrolíferos (PATEL et al., 2015).
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Otimização e caracterização da produção do biossurfactante 

ramnolipídeo produzido pela bactéria Pseudomonas 

aeruginosa isolada de um solo contaminado artificialmente 
 

 

Resumo: Biossurfactantes são surfactantes biologicamente produzidos por 

microrganismos que apresentam vantagens quando comparados aos surfactantes 

sintéticos, menor toxidade, maior biodegradabilidade e maior estabilidade. Pseudomonas 

areuginosa são conhecidas pela produção do surfactante ramnolipídeo, que vem se 

mostrando uma das classes mais interessantes de biossurfactantes devido aos seus 

rendimentos elevados, quando comparado a outros biossurfactantes. Neste trabalho, a 

produção de ramnolipídeo por P. aeruginosa foi investigada e otimizada. A princípio, foi 

utilizado o planejamento Plackett-Burman para selecionar entre nove variáveis, razão 

carbono-nitrogênio, concentração de carbono, fonte de nitrogênio, pH, tempo de cultivo, 

concentração de potássio e magnésio, agitação e temperatura, os quais afetam 

significativamente o rendimento da produção do biossurfactante. Selecionada as 

variáveis, concentração de carbono, pH, razão carbono-nitrogênio, tempo de cultivo e 

temperatura, foi realizado um planejamento composto central com o objetivo de otimizar 

a produção do ramnolipídeo. A concentração máxima obtida foi de 0,877 mg/L do 

biossurfactante. O resultado foi confirmado através de um teste realizado em triplicata, 

que mostrou uma probabilidade de 98,96% do resultado obtido ser igual ao predito. O 

ramnolipídeo produzido também mostrou uma elevada taxa de emulsificação, 

aproximadamente de 67%, e a capacidade de reduzir a tensão superficial da água de 72 

para 35,26 mN/m a uma c.m.c. de 127 mg/L, além de apresentar uma boa estabilidade 

para amplas faixas de pH e salinidade. Os resultados obtidos mostram o ramnolipídeo 

como um promissor substituto para os surfactantes sintéticos, devido sua taxa de 

rentabilidade e suas vantagens, principalmente no que se refere aos menores danos 

causados ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Ramnolipídeo. Pseudomonas aeruginosa. Otimização. 

Biossurfactantes. Planejamento experimental. 
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3.1 Introdução 

 

Biossurfactantes são metabólitos anfifílicos produzidos por uma variedade de 

microrganismos que incluem bactérias, fungos e leveduras (DESAI; BANAT, 1997; 

NALINI; PARTHASARATHI, 2014; NIE et al., 2010; RAMANI et al., 2012; SOUSA 

et al., 2014b). Esses compostos podem reduzir a tensão superficial e interfacial de 

diferentes fluidos, além de apresentarem diversas vantagens em relação aos surfactantes 

químicos, como tolerância a amplas faixas de pH, tolerância a altas temperaturas, maior 

biodegradabilidade, menor toxicidade, baixa c.m.c. (concentração micelar crítica) e maior 

atividade superficial (GUDIÑA; TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010; NALINI; 

PARTHASARATHI, 2014; RIVARDO et al., 2009). 

Diante disso, os compostos biodegradáveis de origem natural estão ganhando 

notável interesse, podendo substituir o uso de surfactantes químicos em aplicações 

industriais de larga escala, como na farmacêutica, cosmética, óleo, papel, agricultura, 

petroquímica e indústrias de mineração para sua aplicação como ação molhante, 

solubilizante, espumante, emulsionante e anti-adesiva, além do seu uso na  

biorremediação e recuperação de óleo melhorada por microrganismos (MEOR) (BANAT 

et al., 2010; CAMEOTRA et al., 2010; DEEPIKA et al., 2016; MAO et al., 2015; SANA 

et al., 2017). 

Um grupo entre os promissores biossurfactantes são os ramnolipídeos (GEYS; 

SOETAERT; VAN BOGAERT, 2014; HENKEL et al., 2012). Esse composto é 

produzido principalmente pela Pseudomonas aeruginosa e representa uma das classes 

mais importantes de biossurfactantes, por apresentar um maior potencial para atividades 

úteis com menor risco ambiental envolvido (BORGES et al., 2015; HASSAN et al., 

2016). 

Ramnolipídeo é um glicolipídeo (ABDEL-MAWGOUD; LÉPINE; DÉZIEL, 

2010; MOUSSA; MOHAMED; SAMAK, 2014) que demonstra a capacidade de reduzir 

a tensão superficial da água de 72 mN/m para cerca de 27 mN/m e a tensão interfacial 

óleo/água para próximo de 2 mN/m (AMANI et al., 2013; REIS et al., 2011). Entretanto, 

o principal obstáculo para o seu comércio e aplicação tem sido o seu baixo rendimento e 

o alto custo de produção (CONVERTI; OLIVEIRA, 2017; DEEPIKA et al., 2016; 

SINGH; TRIPATHI, 2013; WEI; CHOU; CHANG, 2005). 

A partir disso, esse estudo teve como objetivo utilizar o método do planejamento 

experimental estatístico para, primeiramente, avaliar quais variáveis influenciariam na 
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produção do ramnolipídeo e, posteriormente, otimizar sua produção através de uma cepa 

isolada de Pseudomonas aeruginosa capaz de produzir o biossurfactante. Para isso, foi 

utilizado o planejamento fatorial Plackett–Burman e o Composto Central, 

respectivamente. Além disso, foi realizada uma caracterização do biossurfactante 

produzido, com o objetivo de determinar sua capacidade de reduzir a tensão superficial, 

sua ação emulsificante e também sua estabilidade frente a diferentes concentrações de 

salinidade e pH. 

 

3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Cepa bacteriana 

  

Uma cepa bacteriana de Pseudomonas aeruginosa foi selecionada de um solo 

contaminado artificialmente com uma solução de petróleo em diesel de 2,50 g/L e 

umedecido pelo meio mineral descrito por Robert et al., (1989), de forma a disponibilizar 

todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento do microrganismo. A cepa foi isolada 

e selecionada através dos meios qualitativo e quantitativo Acetamide Agar e Cetrimide 

Agar, respectivamente, que são, ambos, meios seletivos para Pseudomonas aeruginosa. 

 

3.2.2 Preparação do meio 

 

O meio foi preparado, de acordo como o design experimental, e inoculado com 

o microrganismo, após sua esterilização a 121°C e 1,25 atm por 15 minutos. Como pré-

inóculo, foi utilizada uma solução nutriente de peptona 2% em massa, que permaneceu 

no shaker em agitação de 200 rpm e 30 °C durante 24 horas (MIGUEZ et al., 2012). O 

meio foi inoculado de modo a obter uma concentração inicial de 15 mg/L de células, em 

50 mL do meio. Este foi, então, mantido sob agitação em shaker durante o tempo de 

cultivo e temperatura determinados no planejamento experimental. 

 

3.2.3 Planejamento experimental Plackett-Burman (PB) 

 

O planejamento experimental PB é uma técnica estatística eficiente para 

demonstrar a importância relativa dos fatores estudados (HASSAN et al., 2016; 
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MABROUK M, ABOU-ZEID D, 2012). Nesse estudo, nove variáveis foram selecionadas 

para avaliar o seu efeito na produção do biossurfactante. Baseado nisso, elas foram 

avaliadas em 16 experimentos, no qual foram utilizadas duas concentrações (alta e baixa) 

designadas como níveis +/- (Tabela 3). Também foram realizadas três repetições na 

condição do ponto central, de modo a determinar a estimação do erro puro e, assim, 

avaliar a repetibilidade do processo. 

 

Tabela 3: Nível experimental para as variáveis do Planejamento Plackett-Burman. 

Variável Símbolos 
Nível 

-1 0 1 

Glicerol (% v/v) C 5 10 15 

Fonte Nitrogênio N Peptona NH4SO4 NaNO3 

Razão Carbono-

Nitrogênio 
C/N 10 35 60 

MgSO4.7H2O (g/L) Mg 0,05 0,5 1 

pH pH 5 6,5 8 

Temperatura (°C) T 30 35 40 

Agitação (rpm) rpm 100 150 200 

Tempo (dias) t 4 7 10 

K2HPO4/KH2PO4 (2:1) 

(g/L) 
K 1,5 2,25 3,0 

 

Foram incluídos no design experimental fatores que afetam a composição do 

meio (a concentração de carbono, a fonte de nitrogênio, a razão C/N, a concentração de 

magnésio e de potássio) e fatores que afetam as condições fisiológicas da bactéria (pH, 

temperatura, agitação e tempo de cultivo). 

3.2.4 Otimização da produção de ramnolipídeo – Planejamento Composto Central 

 

As variáveis selecionadas pelo planejamento Plackett-Burman (temperatura, 

concentração de glicerol, razão C/N, pH e tempo) foram otimizadas através do 

planejamento composto central. Deve-se ressaltar que como fonte de nitrogênio foi 

utilizado o NaNO3, pois é uma fonte inorgânica e que apresenta menor custo entre as três 

estudadas. 

Foram realizados 45 experimentos, que incluem 32 pontos fatoriais, 10 pontos 

axiais e 3 repetições no ponto central. Os experimentos no ponto central proporcionam 

graus de liberdade adicionais para estimar o erro, o que aumenta a precisão ao testar o 

grau de significância dos efeitos (PEREIRA et al., 2013a). As variáveis independentes e 



Capítulo 3 – Otimização e caracterização do biossurfactante 58 

_____________________________________________________________________________
Jéssica Maria Damião de Arruda Câmara  Tese de Doutorado - PPGEQ/UFRN 

 

seus níveis estão presentes na Tabela 4 e a distância dos pontos centrais para o ponto axial 

(α) é 2,38, calculado pela Equação 14 (KHURI; CORNELL, 1987). 

𝛼 = 2
𝑛

4⁄                                                                                                                                        (14) 

 

Onde n é o número de variáveis. 

Todos os dados foram tratados utilizando o software STATISTICA 7.0 (Statsoft 

Inc.). Os resultados foram utilizados para desenvolver superfícies de reposta, que é uma 

técnica empregada para análise de regressão múltipla usando dados quantitativos obtidos 

de experiências devidamente projetadas para a resolução de equações multivalentes 

simultaneamente (KIRAN et al., 2009). A tabela ANOVA também foi utilizada para 

determinar se o modelo desenvolvido é significativo, a partir da regressão quadrática e 

do teste de Fischer F. 

 

Tabela 4: Nível experimental para as variáveis do Planejamento Composto Central. 

Variáveis 
Nível 

-2.38 -1 0 +1 +2.38 

Temperatura (°C) 26,5 32,0 36,0 40,0 45,5 

pH 4,6 6,0 7,0 8,0 9,4 

Razão C/N 6,2 20 30 40 53,8 

Glicerol (% v/v) 3,2 6 8 10 12,8 

Tempo (dias) 2,2 5 7 9 11,8 

 

3.2.5 Medições analíticas 

 

Para determinação da concentração do ramnolipídeo nas amostras, 

primeiramente, o meio fermentado foi centrifugado a 3500 rpm por 20 minutos, para 

remoção das células e o meio livre de células foi usado para determinação do 

biossurfactante, através da quantificação colorimétrica em termos de ramnose 

(CHANDRASEKARAN; BEMILLER, 1980). 

O procedimento consiste em adicionar 1mL da amostra contendo ramnose 

juntamente com 4,5 mL da solução de ácido sulfúrico 1,6 kg/L e incubar por 10 minutos 

a 100°C. Após a solução ter resfriado a temperatura ambiente, adicionou-se 0,1 mL da 

solução de ácido tioglicólico 5 g/L, homogeneizou-se os tubos e os guardou em local com 

ausência de luz por três horas. Passado esse tempo, foi realizada a leitura de absorbância 

a λ= 400 nm e λ=430 nm no espectrofotômetro UV visível. A leitura em λ=430 nm indica 
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a interferência de outros açúcares. Com isso, a medida da leitura feita a 430 nm é subtraída 

daquela obtida a 400 nm, obtendo-se a absorbância final. 

3.2.6 Análises Físico-químicas do Biossurfactante 

 

A determinação da tensão superficial (TS, mN/m) e da Concentração Micelar 

Crítica (c.m.c.) do extrato bruto foram realizadas usando o tensiômetro Phoenix® a 25°C, 

através do método da gota pendente. Os resultados foram expressos através da média de 

dez gotas utilizando o sistema de processamento de imagem acoplado ao computador, no 

qual cada gota é analisada em relação ao perfil de curvatura do plano para determinar a 

tensão superficial (SONG; SPRINGER, 1996). 

Antes de todas as medições, o instrumento foi calibrado medindo a tensão 

superficial da água pura. A c.m.c. do ramnolipídeo foi obtida através da medição da 

tensão superficial de soluções aquosas. O ramnolipídeo produzido foi diluído em água 

destilada para várias concentrações ranqueadas de 50 mg/L até 260 mg/L. Todas as 

medidas foram realizadas em triplicata e foram calculados os erros padrão. 

Foram realizadas análises para verificar a influência da concentração de NaCl 

sobre a capacidade do biossurfactante em reduzir a tensão superficial. Para isso, foi 

utilizada uma solução do ramnolipídeo a uma concentração de 30% acima da c.m.c. e 

foram medidas a tensão superficial para diferentes concentrações do sal. O mesmo 

procedimento foi adotado para verificar a variação da tensão superficial com o pH, onde 

foram utilizadas soluções de HCl e NaOH a 3 mol/L para os ajustes necessários. Todas 

as medições foram realizadas em triplicatas (AMANI et al., 2010). 

As medidas do índice de emulsificação (E24) foram realizadas como descrito por 

Cooper e Goldenberg (1987). Esse procedimento consistiu na adição de 2 mL de um 

hidrocarboneto, no caso foi utilizado n-hexano, e 2 mL de extrato bruto de ramnolipídeo 

(sobrenadante livre de células) em um tubo de ensaio. Estes foram misturados 

vigorosamente por dois minutos e incubados a 25°C por 24 horas. O E24 (%) foi definido 

como a porcentagem de altura da coluna de emulsão em relação ao volume total. 

3.3 Resultados 

3.3.1 Seleção de variáveis – Planejamento Plackett-Burman 

 

O delineamento experimental Plackett-Burman foi aplicado, de acordo com as 

nove variáveis, com os níveis apresentados na Tabela 3, as quais pretendia-se avaliar o 
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seu efeito sobre a produção de ramnolipídeo, e os valores das respostas medidas foram 

registrados na Tabela 5. 

Tabela 5: Respostas medidas no planejamento Plackett-Burman. 

Ensaios T rpm C N C/N Mg pH t K 
Ramnolipídeo 

(g/L) 

1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 0,17278 

2 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 0,16938 

3 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0,15364 

4 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 0,17818 

5 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 0,19008 

6 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 0,17905 

7 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 0,16304 

8 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 0,18240 

9 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0,16390 

10 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 0,19283 

11 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 0,18624 

12 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 0,17712 

13 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 0,18972 

14 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 0,17917 

15 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 0,17326 

16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,18204 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18118 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17794 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18574 

 

Os efeitos para cada fator são mostrados no gráfico de Pareto (Figura 7), vale 

ressaltar que, para seleção de variáveis, o grau de significância a ser utilizado é de p>0,01. 
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Figura 7: Classificação dos efeitos dos fatores pelo gráfico de Pareto. 

 

 

De acordo com análise estatísticas dos valores de p, a temperatura, o pH, a Razão 

Carbono/Nitrogênio, a concentração inicial de glicerol (carbono) e o tempo de cultivo são 

variáveis significativas para a produção do biossurfatante ramnolipídeo. 

 

3.3.2 Otimização das variáveis significantes 

 

Baseado nos resultados preliminares, foi utilizado um planejamento Composto 

Central para melhorar a produção do biossurfactantes. O design experimental e valores 

das repostas podem ser encontrados na Tabela 6, com níveis das variáveis apresentados 

na Tabela 4. Os valores da regressão dos coeficientes foram calculados e o valor de 

regressão quadrática ajustada (em termos de valores não codificados) para predizer o 

rendimento da produção do biossurfactante (Y) foi dada na Equação 15. 

 

𝑌 = −4,239 + 0,11 ∗ 𝑇 − 0,00121 ∗ 𝑇2 + 0,419 ∗ 𝑝𝐻 − 0,0229 ∗ 𝑝𝐻2 + 0,0172

∗ 𝐶
𝑁⁄ − 0,00023 ∗ 𝐶

𝑁⁄
2

+ 0,14151 ∗ 𝐶 − 0,00528 ∗ 𝐶2 + 0,0644 ∗ 𝑡

+ 0,0019 ∗ 𝑇 ∗ 𝑝𝐻 − 0,00125 ∗ 𝑇 ∗ 𝐶                                        (15) 
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Tabela 6: Respostas medidas no Planejamento Composto Central. 

Ensaios T pH C/N C t 
Ramnolipídeo 

(g/L) 

1 -1 -1 -1 -1 -1 0,08345 

2 -1 -1 -1 -1 1 0,11470 

3 -1 -1 -1 1 -1 0,09884 

4 -1 -1 -1 1 1 0,18943 

5 -1 -1 1 -1 -1 0,06421 

6 -1 -1 1 -1 1 0,10826 

7 -1 -1 1 1 -1 0,15243 

8 -1 -1 1 1 1 0,19874 

9 -1 1 -1 -1 -1 0,12468 

10 -1 1 -1 -1 1 0,17861 

11 -1 1 -1 1 -1 0,13579 

12 -1 1 -1 1 1 0,17861 

13 -1 1 1 -1 -1 0,13276 

14 -1 1 1 -1 1 0,17963 

15 -1 1 1 1 -1 0,19652 

16 -1 1 1 1 1 0,21678 

17 1 -1 -1 -1 -1 0,03547 

18 1 -1 -1 -1 1 0,05649 

19 1 -1 -1 1 -1 0,05891 

20 1 -1 -1 1 1 0,08326 

21 1 -1 1 -1 -1 0,04671 

22 1 -1 1 -1 1 0,09268 

23 1 -1 1 1 -1 0,03472 

24 1 -1 1 1 1 0,05726 

25 1 1 -1 -1 -1 0,06289 

26 1 1 -1 -1 1 0,07954 

27 1 1 -1 1 -1 0,06183 

28 1 1 -1 1 1 0,08823 

29 1 1 1 -1 -1 0,04012 

30 1 1 1 -1 1 0,06478 

31 1 1 1 1 -1 0,07096 

32 1 1 1 1 1 0,08518 

33 -2,38 0 0 0 0 0,12890 

34 2,38 0 0 0 0 0,02967 

35 0 -2,38 0 0 0 0,03986 

36 0 2,38 0 0 0 0,07757 

37 0 0 -2,38 0 0 0,06438 

38 0 0 2,38 0 0 0,04965 

39 0 0 0 -2,38 0 0,03215 

40 0 0 0 2,38 0 0,10597 

41 0 0 0 0 -2,38 0,15369 

42 0 0 0 0 2,38 0,10281 

43 0 0 0 0 0 0,19125 

44 0 0 0 0 0 0,18377 

45 0 0 0 0 0 0,20269 
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Os valores críticos, ou seja, os valores ótimos de T (Temperatura), pH, C/N 

(Razão carbono/nitrogênio), C (Concentração de glicerol) e t (Tempo) são, 

respectivamente, 30,17°C, 7,37, 32,35, 9,36% v/v e 10,26 dias. O máximo valor preditivo 

de rendimento do ramnolipídeo é 0,877 g/L. Este resultado corresponde aos valores 

obtidos em outros estudos que mostram uma produção de 1,35 g/L para uma cepa de 

Pseudomonas aeruginosa auto-isolada (CHEN et al., 2018), 3,34 g/L para Pseudomonas 

aeruginosa PA1 (SODAGARI; INVALLY; JU, 2018). Ambos os estudos usando glicerol 

como fonte de carbono. Além disso, outro estudo mostrou uma produção de ramnolipídios 

variando de 0,91 a 1,42 g/L ao usar resíduos da destilaria como fonte de carbono (TAN, 

YUN NIAN; LI, 2018). A diferença na produção pode ser atribuída às diferentes cepas 

de Pseudomonas aeruginosa utilizadas (ABDEL-MAWGOUD et al., 2011; RADZUAN; 

BANAT; WINTERBURN, 2017). As superfícies de resposta tridimensionais são 

mostradas na Figura 8. 

 

Tabela 7: ANOVA para resposta de produção do ramnolipídeo. 

Fonte de 

variação 

Soma 

Quadrática 

N° de 

GL 

Média 

Quadrática 
F 

F 

tabelado 

Regressão 0,127177 10 0,012718 30,6029 2,16 

Resíduos 0,014129 34 0,000416   

Falta de 

Ajuste 
0,013948 22 0,000634 6,9824 19,45 

Erro Puro 0,000182 2 0,000091   

Total 0,141307 44    

 

A ANOVA (Tabela 7) foi estabelecida para avaliar a significância estatística da 

Equação 15. O valor da razão da Média Quadrática da Regressão pelo Resíduo é maior 

do que o valor de F tabelado, através do teste de Fischer F, indicando que o modelo é 

significativo e preditivo. E também pode-se concluir que não há evidências da falta de 

ajuste do modelo, pois o valor da razão da Média Quadrática da Falta de Ajuste pelo Erro 

Puro é menor que o valor de F tabelado. Além disso, o coeficiente R2 determinado foi de 

0,90001, indicando que o modelo pode explicar 90% da variabilidade do rendimento do 

biossurfactante. 
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Figura 8: Superfície de resposta tridimensional das interações entre Temperatura e pH (A), Concentração de 

Carbono e Razão C/N (B), Temperatura e Tempo de cultivo (C) e pH e Concentração de Carbono (D). 

 

 

Os resultados obtidos no Teste de Fischer e o valor de R2 (0,90001), o qual 

mostra a correlação entre os valores observados e os valores preditos, demonstram que o 

modelo possui uma alta significância, indicando que existe uma correlação satisfatória 

entre os valores experimentais e os valores preditos.  Porém, para validar a predição de 

que o valor máximo de produção do ramnolipídeo é de 0,877 g/L, nos valores críticos, 

um experimento independente foi realizado em triplicata usando os valores das variáveis 

otimizadas. A produção média do biossurfactante nessas condições foi de 0,869±0,006 

g/L.  Assim, ao realizar um teste de hipótese com um grau de confiança de 99%, ao 

assumir a normalidade dos dados, tem-se uma probabilidade de 98,96% de que o valor 

obtido no experimento seja igual ao valor predito. Isso indica uma excelente correlação 

entre os valores previstos e os valores médios, sugerindo que o modelo é preciso e 

confiável. 
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3.3.3 Concentração Micelar Crítica 

 

A c.m.c. indica a menor concentração do surfactante necessária para a máxima 

redução da tensão superficial (MA et al., 2016) e pode ser usada como um indicador da 

qualidade de qualquer surfactante ou biossurfactante. A menor tensão superficial medida 

para o ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas aeruginosa foi de 35,26 mN/m a uma 

c.m.c. de 127 mg/L, como mostrado na Figura 9. Estes valores estão condizentes com 

outros estudos que mostram uma tensão superficial de 30,73 mN/m para P. aeruginosa 

KVD-HR42 a uma concentração de 100 mg/L (DEEPIKA et al., 2016), 25,88 mN/m para 

P. aeruginosa DN1 a uma concentração de 50 mg/L (MA et al., 2016) e de 29,2 mN/m 

para P. aeruginosa PA1 a uma concentração de 298,9 mg/L (PEREIRA et al., 2013a). As 

diferenças observadas entre trabalhos anteriores, tanto para a concentração da c.m.c. 

como para o valor da tensão superficial, pode ser atribuído as diferentes proporções entre 

os homólogos do ramnolipídeo. Quatro homólogos desse biossurfactante já foram 

identificados e caracterizados, sendo eles constituídos de uma ou duas unidades de 

ramnose ligadas a uma ou duas cadeias de ácido graxos com oito a quatorze átomos de 

carbono, que podem ser ou não saturados (HÖRMANN et al., 2010).  

 

Figura 9: Determinação da Concentração Micelar Crítica. 

 

 

Os valores da c.m.c. do biossurfactante ramnolipídeo produzido por espécies de 

Pseudomonas geralmente encontram-se entre 50 e 200 mg/L (KAYA; ASLIM; 
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KARIPTAŞ, 2014). Essa diferença ocorre devido á produção dos diferentes homólogos 

do biossurfactante pelas diferentes cepas bacterianas. 

 

3.3.4 Efeito da concentração de NaCl 

 

Os resultados referentes a influência da concentração de NaCl na redução da 

tensão superficial são apresentados na Figura 10. Foi possível observar uma redução na 

tensão superficial com o aumento da concentração do sal na solução de ramnolipídeo de 

34,92 para 30,59 mN/m, comportamento também observado em outros trabalhos 

(ÖZDEMIR G.  HELVACI S.S., 2004; SOUSA et al., 2014a). Este efeito foi atribuído à 

formação de uma monocamada mais compacta, ocasionada pela redução das forças 

repulsivas dos íons carboxilato, através da neutralização proporcionada pelos íons sódio 

sobre a carga negativa líquida ocasionada pelos íons carboxilato dissociados na interface 

líquido/gás, em pH neutro, por meio do seu efeito de blindagem na dupla camada elétrica 

(HELVAC; PEKER; ÖZDEMIR, 2004). 

 

Figura 10: Efeito da salinidade sobre a redução da tensão superficial. 

 

3.3.5 Efeito da variação do pH 

 

A variação da tensão superficial em relação ao pH é mostrada na Figura 11. Foi 

possível observar uma redução da atividade superficial com o aumento do pH, além de 
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indicar que o biosurfactante apresenta uma boa estabilidade na faixa de pH 4 a 10. 

Comportamento semelhante foi observado em outros trabalhos (AMANI et al., 2010; 

SILVA et al., 2010; SOUSA et al., 2014a). 

 

Figura 11: Efeito do pH sobre a tensão superficial. 

 

Este comportamento, redução da tensão superficial para esta faixa de pH, pode 

ser atribuída ao fato de moléculas de ramnolipídeo serem afetadas pela protonação dos 

íons carboxilatos em soluções ácidas, comportando-se como um surfactante não-iônico 

em soluções levemente ácidas e como surfactante aniônico em soluções neutras ou 

levemente alcalinas (ÖZDEMIR G.  HELVACI S.S., 2004). O maior aumento da tensão 

para baixos valores de pH pode ser explicado pela capacidade de precipitação do 

ramnolipídeo devido a acidificação do meio (AMANI et al., 2010). 

 

3.3.6 Taxa de emulsificação 

 

O biossurfactante ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas aeruginosa 

mostrou significantes propriedades de emulsificação para o n-hexano. A capacidade de 

estabilizar a emulsão é uma função da concentração do biossurfactante até o valor da 

c.m.c., no qual atinge seu ótimo (COOPER; GOLDENBERG, 1987; DEEPIKA et al., 

2016) e, para o hidrocarboneto testado, o maior valor de E24 obtido foi de 67%, como 

mostrado na Figura 12. Outros estudos mostraram valores de 83% para concentração de 

1% v/v (DEEPIKA et al., 2016), 60% para a concentração de 130 mg/L (PEREIRA et al., 
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2013a) e 87,2% para 25 mg/L (CHARLES OLUWASEUN et al., 2017). Assim como 

observado na c.m.c., pode-se atribuir essa diferença de resultados às diferentes 

proporções de homólogos do ramnolipídeo. 

 

Figura 12: Taxa de emulsificação como uma função da concentração do biossurfactante. 

 

O ramnolipídeo produzido mostrou resultados interessantes, visto que a 

capacidade de manter pelo menos 50% do volume da emulsão original após 24h é 

considerado como uma medida da capacidade estabilizadora de emulsão de um 

biossurfactante (WILLUMSEN; KARLSON, 1997). O biossurfactante também mostrou 

a formação preferencial de emulsões água em óleo. 

 

3.4 Conclusão 

 

Nesse estudo, a composição do meio e os fatores que afetam as condições 

fisiológicas da Pseudomonas aeruginosa, isolada de um meio contaminado 

artificialmente, foram otimizadas para maximizar a produção do biossurfactante 

ramnolipídeo. Os resultados mostram a eficiência do uso de planejamentos experimentais 

para determinar os fatores significativos e prever as configurações ótimas para alcançar a 

máxima produtividade. Além disso, o resultado mostrado pela ANOVA comprova que o 

modelo desenvolvido é significativo e preditivo, ou seja, há uma correlação satisfatória 

entre os valores experimentais e os valores preditos, o que foi confirmado pela realização 

de experimentos independentes. Assim, com a otimização das variáveis significativas, 
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concentração de carbono, pH, razão carbono-nitrogênio, tempo de cultivo e temperatura, 

é possível atingir uma concentração de 0,877 g/L de ramnolipídeo ao final do tempo de 

cultivo. Esse resultado foi confirmado por um ensaio independente, realizado em 

triplicata, que atingiu uma concentração de 0,869±0.006 g/L. 

O ramnolipídeo produzido também mostrou uma satisfatória redução da tensão 

superficial da água, atingindo valores de 35,26 mN/m para uma c.m.c. de 127 mg/L, 

caracterizando-o como um poderoso agente de superfície. O biossurfactante também 

mostrou uma capacidade de estabilizar a emulsão formada com n-hexano, obtendo um 

valor E24 de 67% e formando emulsões preferencialmente água em óleo. Além disso, o 

ramnolipídeo mostrou-se estável para amplas faixas de pH e de salinidade. Esses 

resultados comprovam sua estabilidade frente a diferentes tipos de meio, indicando que o 

biossurfactante pode ser utilizado para as mais diversas aplicações industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

Modelagem da cinética de produção 
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Modelagem da produção do biossurfactante ramnolipídeo: 

estimação dos parâmetros cinéticos pelo algoritmo genético 
 

 

Resumo: Estudos sobre a cinética e modelagem de parâmetros para a produção de 

biossurfactantes são essenciais para o desenvolvimento de processos eficientes do ponto 

de vista econômico. Nesse sentido, foram avaliados a performance de quatro modelos 

não-estruturados em explicar os dados experimentais para o crescimento da biomassa, 

consumo do substrato e produção de ramnolipídeo, ao utilizar como fonte de carbono o 

glicerol e uma cepa de Pseudomonas aeruginosa. Os parâmetros cinéticos de cada modelo 

foram estimados utilizando um método de procura global conhecido como algoritmo 

genético e pela discretização numérica das equações diferenciais pelo método de Runge-

Kutta 4ª ordem. O principal resultado desse estudo demonstrou que o modelo de Monod 

foi o que melhor representou os dados experimentais, com valores de µmáx igual a 0,06 h-

1, KS igual a 50,8 g/L, YX/S igual a 0,43 g/g e YP/X igual a 0,017 g/g. 

 

Palavras-chave: Algoritmo Genético. Cinética. Pseudomonas aeruginosa. 

Ramnolipídeo. 

4.1 Introdução 

 

Biossurfactantes são surfactantes biologicamente produzidos por 

microrganismos (SAKTHIPRIYA; DOBLE; SANGWAI, 2015; THAVASI; 

JAYALAKSHMI; BANAT, 2011) e apresentam vantagens quando comparados aos 

surfactantes sintéticos, menor toxidade, maior biodegradabilidade e maior estabilidade 

(BORDOLOI; KONWAR, 2008; PEREIRA et al., 2013b; SAKTHIPRIYA; DOBLE; 

SANGWAI, 2015).  

Os biocompostos anfifílicos podem ser obtidos de diversas bactérias (RAZA; 

KHAN; KHALID, 2007), entre elas, a espécie Pseudomonas aeruginosa é capaz de 

produzir o biossurfactante ramnolipídeo de diferentes fontes de carbono (RASHEDI; 

JAMSHIDI, 2005; PRIETO et al., 2008). O ramnolipídeo é um dos surfactantes mais 

efetivos devido sua suas características promissoras como agente de superfície e 

propriedades emulsificantes (AMANI, 2015; AMANI et al., 2013; YOUSSEF et al., 

2013). 
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As vantagens dos biocompostos anfifílicos, frente aos surfactantes sintéticos, 

garantiram um aumento no interesse pela biotecnologia industrial (BENINCASA et al., 

2002). Entretanto, o maior obstáculo para uma maior utilização desses compostos está 

relacionado aos seus altos custos de produção (FERNANDES et al., 2016; NITSCHKE; 

PASTORE, 2006; ZHAO et al., 2016). 

Para minimizar essa barreira, uma estratégia que deve ser aprofundada é o uso 

de substratos de baixo custo, grande disponibilidade e renováveis (BANAT et al., 2014; 

GUDIÑA et al., 2016; HENKEL et al., 2012; ZHAO et al., 2016). No Brasil, uma 

alternativa é o uso da glicerina, uma vez que esta substância é um subproduto da produção 

de biodiesel (DE SANTANA-FILHO et al., 2014; PEREIRA, et al., 2013a; SOUSA, M. 

et al., 2012) e há um aumento da sua produção ao longo dos anos. Isso provoca, por 

consequência, um excedente de glicerol no mercado brasileiro (RIVALDI et al., 2007; 

SOUSA et al., 2014a). 

Diante disso, há uma urgência em desenvolver um bioprocesso efetivo e 

eficiente do ponto de vista econômico para a produção de biossurfactantes (WEI; CHOU; 

CHANG, 2005). Assim, o conhecimento da cinética de produção e seu ajuste em um 

modelo é indispensável para o desenvolvimento de projetos em escala real. 

Portanto, este estudo tem por objetivo investigar e modelar a produção do 

biossurfactante ramnolipídeo. Para isso, foi utilizado o glicerol, como fonte de carbono, 

e uma cepa de Pseudomonas aeruginosa isolada de um solo contaminado artificialmente. 

Foram investigados quatro modelos não-estruturados, a fim de determinar qual obtém 

melhor ajuste para a cinética de produção do ramnolipídeo, consumo do substrato e 

crescimento da biomassa. Para isso, foi utilizado o algoritmo genético como método de 

otimização de parâmetros. 

 

4.2 Metodologia 

4.2.1 Microrganismo 

 

A cepa de Pseudomonas aeruginosa utilizada foi isolada de um solo 

contaminado artificialmente com uma solução de petróleo em diesel de 2,50 g/L e 

umedecido pelo meio mineral descrito por Robert et al. (1989). Uma amostra de 1g do 

solo contaminado com hidrocarboneto foi transferido para um erlenmeyer contendo 50 

ml do mesmo meio mineral e incubado em um shaker a 30°C e 200 rpm (BENINCASA 
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et al., 2004). Após 24h, 1 mL do meio foi disposto (plated) em meios qualitativo e 

quantitativo Acetamide Agar e Cetrimide Agar, respectivamente, que são, ambos, meios 

seletivos para Pseudomonas aeruginosa. As placas de petri foram então incubadas a 35 

°C por 48h. Posteriormente as cepas foram preservadas em skim milk. 

4.2.2 Ensaios para produção do biossurfactante 

 

As fermentações foram realizadas em frascos de erlenmeyer (125 mL) contendo 

50 mL do meio de cultivo (Tabela 8). Após ajuste do pH para 7,4, o meio foi esterilizado 

a 121°C e 1 atm durante 15 minutos. Como inóculo, foi utilizada uma solução nutriente 

de peptona 2% em massa, que permaneceu no shaker por 24h a uma agitação de 200 rpm 

e 30°C (MIGUEZ et al., 2012). 

 

Tabela 8: Composição do meio de cultivo. 

Nutrientes Concentração (g/L) 

K2HPO4 1,00 

KH2PO4 0,50 

KCl 0,10 

MgSO4.7H2O 0,50 

CaCl2 0,01 

FeSO4.7H2O 0,01 

NaNO3 Variável 

 

A fonte de carbono utilizada foi o glicerol, em quatro concentrações diferentes 

126, 97, 60 e 34 g/L, com o objetivo de abranger uma ampla faixa e contemplar a 

concentração otimizada em trabalho prévio. Isso implicava na variação da concentração 

de NaNO3 para cada experimento, de modo a manter a razão carbono-nitrogênio (C/N) 

em 32,35 g/g, que também foi otimizada. Os erlenmeyers foram incubados em shaker a 

30,2°C, 200 rpm e 12 dias. (CÂMARA; SOUSA; BARROS NETO, 2019). 

Amostras foram retiradas a cada 24 h, sendo submetidas a centrifugação a 3500 

rpm por 20 minutos. Assim, eram realizadas análises para determinar o crescimento 

celular, produção de ramnolipídeo e consumo de glicerol. 
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4.2.3 Medições analíticas 

 

O crescimento bacteriano foi monitorado através da densidade óptica de 

amostras utilizando um espectrofotómetro UV-Visível a 600 nm (SOUSA et al., 2014). 

As células centrifugadas (material decantado após a fermentação) foram suspensas em 50 

mL de água destilada, de modo que a densidade óptica foi obtida pela medição dessa 

suspensão (SANTA ANNA et al., 2001). A concentração celular foi quantificada a partir 

de uma curva de calibração construída previamente. 

O consumo de substrato foi realizado através da medida do teor de glicerol, 

utilizando o método do periodato de sódio (SANTOS; PEREIRA; FRANCISCO, 2013). 

O método consiste na diluição de 5g da amostra que contém o glicerol em água destilada 

(100 mL). Em seguida, 10 mL dessa solução foi adicionada em 40 mL de água destilada, 

juntamente com o indicador azul de bromotimol. Então, essa mistura foi neutralizada com 

hidróxido de sódio (NaOH) 0,05 mol/L e, posteriormente, foi adicionado 50 mL de 

periodato de sódio (60 g/L). A amostra foi mantida no escuro por 30 minutos, adicionou-

se 10 mL de uma solução de etilenoglicol (diluição 1:1 em água destilada) e, então, a 

mesma foi mantida no escuro por mais 20 minutos. Após esse tempo foi adicionado 5mL 

de solução de formiato de sódio (HCOONa) 68 g/L e 300 mL de água destilada. Por fim, 

foi realizada uma titulação com solução de NaOH (0,1 mol/L), com o auxílio de um 

pHmetro para a determinação do pH final de 6,5 ± 0.1 para o branco e 7,9 ± 0.1 para as 

amostras (meio livre de células). O teor de glicerol é calculado pela Equação 16: 

 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 (%) =
9.21 ∗ 𝑁 ∗ (𝑉1 − 𝑉2)

𝑚
                                                                                  (16) 

 

Onde V1 é o volume de NaOH da titulação da amostra, V2 é o volume de NaOH da 

titulação do branco, N é a molaridade da solução de NaOH e m é a quantidade da amostra 

em gramas. 

A geração do biossurfactante foi determinada através da quantificação 

colorimétrica de ramnolipídeo em termos de ramnose (CHANDRASEKARAN, E.V.; 

BEMILLER, 1980). Neste método, 4,5 mL de uma solução de ácido sulfúrico (1,6 kg/L) 

foi adicionado em 1 mL da amostra (meio livre de células) e incubado por 10 minutos a 

100°C. Uma vez que a solução estava em temperatura ambiente, foi adicionado 0,1 mL 
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da solução de ácido tioglicólico (5 g/L), homogeneizado e conservado em ausência de luz 

por três horas. Posteriormente, foi feita da leitura em espectrofotômetro UV-visível a λ= 

400 nm e λ=430 nm. A leitura em λ=430 nm indica a interferência de outros açúcares. 

4.2.4 Modelagem Matemática 

 

Para realizar o scale up de um bioprocesso, é essencial encontrar a relação entre 

o crescimento da biomassa, a formação do produto e o consumo de substrato (SANA et 

al., 2017), ou seja, o modelo que melhor se adequa a cinética em estudo. Uma vez que o 

estudo dos parâmetros de processos é importante para a compreensão da biologia 

microbiana, como dos mecanismos de controle interno (TRIGUEROS et al., 2010). 

Os dados experimentais foram validados utilizando quatro modelos, Monod, 

Andrews, Aiba e Luong. Todas as equações estudadas são aplicadas para cinéticas de 

fermentação de um único substrato. 

Monod considera que todos os componentes presentes no meio de cultura estão 

em altas concentrações. Desta maneira, apenas o substrato é um composto limitante e 

mudanças nas concentrações das demais substâncias não afetam o crescimento celular 

(BAILEY; OLLIS, 1986). O modelo apresenta como parâmetros a taxa específica de 

crescimento (µmáx) e a constante de Monod (KS), que representa a concentração de 

substrato em que a velocidade de crescimento é metade da velocidade máxima (MONOD, 

1949). E é representado pela Equação 17. 

 

µ𝑥 =
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
                                                                                                                            (17) 

 

Diferente de Monod, os demais modelos consideram que altas concentrações de 

substrato podem inibir o crescimento celular. Andrews (Equação 18) representa essa 

inibição através da constante de inibição (KI) (ANDREWS, 1968). 

 

µ𝑥 =
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆 +
𝑆2

𝐾𝐼

                                                                                                                      (18) 
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Quando a concentração de substrato (S) for inferior ao valor da constante KI o 

valor do termo de inibição (S2/KI) tende a zero. Logo, a inibição do bioprocesso não 

ocorre devido à presença do substrato. Assim como Andrews, a equação proposta por 

AIBA; SHODA; NAGATANI (1968) também representa a inibição através da constante 

KI. Entretanto, é utilizado uma função exponencial (Equação 19). 

 

µ𝑥 =
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
∗ 𝑒

(
𝑆

𝐾𝐼
)
                                                                                                                (19) 

 

Já LUONG (1985) representa a inibição pelo substrato através da dependência 

do coeficiente de crescimento (μx) com a concentração máxima admissível de substrato 

(Smáx) em g/L (Equação 20). 

 

µ𝑥 =
µ𝑚á𝑥 ∗ 𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
 (1 −

𝑆

𝑆𝑚á𝑥
)                                                                                                     (20) 

 

Nesse modelo, quando a concentração do substrato atingir o valor de Smáx, o 

crescimento celular cessa e, consequentemente, a geração de produto. Portanto, nesse 

modelo, diferente dos demais, pode ocorrer inibição total pelo substrato (μx=0). 

O processo de fermentação desse estudo aconteceu em batelada, ou seja, não 

havia fluxo de material. Portanto, os balanços para cada componente de interesse podem 

ser descritos pelas Equações 21, 22 e 23. 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= µ𝑥 ∗ 𝑋                                                                                                                                (21) 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −

1

𝑌𝑋 𝑆⁄
∗ µ𝑥 ∗ 𝑋                                                                                                               (22) 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑌𝑃 𝑋⁄ ∗ µ𝑥 ∗ 𝑋                                                                                                                   (23) 
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Onde X é a concentração de biomassa, S é a concentração de substrato, P é concentração 

de ramnolipídeo, YX/S corresponde a taxa de substrato que é transformada em biomassa 

(g/g) e YP/X corresponde a quantidade de ramnolipídeo gerada por biomassa (g/g). 

4.2.5 Procedimento de identificação dos parâmetros 

 

O processo de estimação dos parâmetros dos modelos foi realizado através dos 

dados promovidos pelos ensaios experimentais e pela aplicação do método de otimização, 

baseado no algoritmo genético. Este algoritmo aplica uma estratégia de busca iterativa 

para encontrar uma solução ótima, imitando princípios simplificados de evolução 

biológica (AHMADI; DINCER; ROSEN, 2011; STARKE et al., 2018). Assim, ele usa o 

conceito da seleção natural para encontrar a solução ótima após múltiplas gerações 

(MILLO; ARYA; MALLAMO, 2018). 

Cada solução obtida no processo de otimização aleatório é convertida na forma 

de um vetor. Em termos do algoritmo genético, cada vetor solução é conhecido como 

cromossomo e cada elemento desse vetor é conhecido como gene. Nesse trabalho, a 

solução é determinada pela estimação dos parâmetros de cada modelo. 

Posteriormente cada cromossomo era utilizado para resolver as equações 

diferenciais ordinárias para a fermentação em batelada. O sistema foi resolvido 

numericamente com o algoritmo Runge-Kutta 4ª Ordem usando linguagem Python e o 

Jupyter versão 5.4.0 como ambiente computacional, através da ferramenta computacional 

Anaconda. E, posteriormente, um valor de fitness (F.O.) era designado a cada 

cromossomo pelo método dos mínimos quadrados (Equação 24). 

 

𝐹. 𝑂. = ∑ (
𝑌𝑖

𝑐𝑎𝑙

𝑌𝑚𝑎𝑥
−

𝑌𝑖

𝑌𝑚𝑎𝑥)

2

𝑖

                                                                                                               (24) 

 

Onde Ymax é o maior valor da variável naquele conjunto de dados, podendo ser para o 

substrato (S), biomassa (X) e produto (P), Yi
cal é o valor da variável calculado e Yi é o 

valor experimental. 

A sequência de passos para o algoritmo genético pode ser observada na Figura 

13. O processo de inicialização é feito randomicamente, onde é gerada uma população 

inicial, a partir do domínio de busca. O range de busca foi definido baseado no significado 

microbiológico de cada parâmetro (SCHMIDELL et al., 2001). 
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Figura 13: Sequência de passos do Algoritmo Genético. 

 

 

O próximo passo consistiu na ordenação da população, sendo os melhores 

indivíduos determinados pelo menor valor de fitness, uma vez que, o objetivo é ajustar a 

curva calculada aos dados experimentais, de modo a minimizar o erro. 

Posteriormente, uma nova população era gerada através do processo de elitismo, 

cruzamento e geração de novos indivíduos. Na técnica de elitismo, os melhores 

indivíduos eram clonados para garantir que a população não piorasse. Já no cruzamento, 

dois cromossomos da população anterior eram escolhidos aleatoriamente, denominados 

pais, para combinar seus cromossomos e gerar um novo indivíduo. Novos indivíduos 

também eram gerados para melhorar a busca inicial e facilitar a fuga de ótimos locais. 

Cada nova geração podia ou não sofrer um processo de mutação (probabilidade 

de 10%), em que o indivíduo é copiado e uma parte do seu cromossomo é modificado 
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aleatoriamente. Por fim, para esse trabalho, o critério de parada foi fixado para o número 

de 100 gerações. 

4.3 Resultados e discussão 

 

Os resultados experimentais para a produção de ramnolipídeo pela Pseudomonas 

aeruginosa isolada de um solo contaminado artificialmente, mostraram que a bactéria foi 

capaz de produzir o biossurfactante utilizando como fonte de carbono o glicerol. As 

curvas de crescimento também mostraram tendências semelhantes, nas quais 

apresentaram uma estabilização do crescimento, ou seja, o início da fase estacionária em 

aproximadamente 10 dias ou 240 horas. 

A máxima produção de ramnolipídeo, 0,908 g/L, foi atingida para a 

concentração inicial de 126 g/L de glicerol. Esse resultado mostra que diferentes 

concentrações de substrato afetam o crescimento e produção de ramnolipídios na 

fermentação. Outros trabalhos também mostraram a mesma tendência, quanto maior a 

concentração da fonte de carbono, maior a produção ramnolipídeo devido à crescente 

disponibilidade do substrato a ser utilizado pela Pseudomonas aeruginosa (GOSWAMI 

et al., 2015; RADZUAN; BANAT; WINTERBURN, 2017). 

Estudos anteriores obtiveram resultados semelhantes. Ao utilizar o glicerol como 

fonte de carbono foram obtidos 0,76 g/L de ramnolipídeo pela Pseudomonas aeruginosa 

PA1 para uma concentração de 1% m/v do substrato (SANTA ANNA et al., 2001), 1,2 

g/L pela Pseudomonas aeruginosa MSIC02 para uma concentração de 18 g/L do 

substrato (DE SOUSA et al., 2011) e 2,75 g/L pela Pseudomonas aeruginosa PA1 para 

um concentração de 30 g/L do substrato (PEREIRA et al., 2013a). Outros estudos, 

utilizando diferentes fontes de carbono, obtiveram uma maior produção. Ao utilizar a 

cepa P. aeruginosa KVD-HR42 e o óleo de karanja (25 g/L) foi obtido 5,9 g/L de 

ramnolipídeo (DEEPIKA et al., 2016), já com o óleo de babaçu foi obtido uma produção 

de 6,8 g/L e com o óleo de buriti o resultado foi de 2,9 g/L, ambos para a cepa P. 

aeruginosa LBI e com uma concentração de 2% m/v dos substratos (COSTA et al., 2006). 

Assim, tem-se que, apesar de o ramnolipídeo ser produzido de fontes de 

substrato hidrofóbicas e hidrofílicas (BENINCASA et al., 2002), percebe-se uma menor 

eficiência de produção ao utilizar o glicerol (hidrofílico). Isso ocorre, pois a produção de 

biossurfactantes é estimulada por compostos imiscíveis, para tornar o substrato disponível 

para metabolização pelo processo de emulsificação (BHARALI et al., 2011; 

CHRZANOWSKI; ŁAWNICZAK; CZACZYK, 2012; SAKTHIPRIYA; DOBLE; 
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SANGWAI, 2015). Assim, ao utilizar o glicerol, a demanda por ramnolipídeo é reduzida, 

pois não há a necessidade de melhorar sua solubilidade no meio (WEI; CHOU; CHANG, 

2005). A Tabela 9 mostra a produtividade e a conversão do substrato para cada situação 

estudada. Observa-se que a conversão foi acima de 88% para todas as concentrações 

iniciais. 

 

Tabela 9: Dados de conversão e produtividade. 

Concentração inicial de 

substrato no experimento 

(g/L) 

Conversão (%) Produtividade (mg/L.h) 

126 97,1 2,91 

97 98,2 2,19 

60 97,1 1,47 

34 88,1 0,65 

 

Desta maneira, como observado em outros estudos (SANTA ANNA et al., 

2002), o glicerol foi praticamente consumido em sua totalidade pela bactéria. E, apesar 

da baixa produção, quando comparado ao uso de outros substratos, seu uso para produção 

de ramnolipídeo é atrativo economicamente, devido sua disponibilidade, custos e por ser 

uma fonte renovável (PRIETO et al., 2008). 

Além disso, em todos os casos, foi observado um perfil semelhante entre a curva 

de crescimento celular e a produção de ramnolipídeo. Isso sugere um perfil de produção 

associado ao crescimento, ou seja, a velocidade específica de crescimento do 

microrganismo apresenta, aproximadamente, o andamento da velocidade específica de 

formação do produto. O mesmo foi observado por outros autores para diferentes cepas de 

Pseudomonas aeruginosa (APARNA; SRINIKETHAN; SMITHA, 2012; BHARAL; 

KONWAR, 2011; GUDIÑA et al., 2016). 

Com o objetivo de analisar qual modelo melhor descreve a produção de 

ramnolipídeo para as concentrações de substrato estudadas, avaliaram-se quatro modelos. 

Um deles descreve o processo fermentativo sem nenhum tipo de inibição e os demais 

consideravam a presença de inibição pela concentração do substrato. 

Dos modelos estudados, o proposto por Luong (1985) não foi capaz de obter 

parâmetros que representassem os dados experimentais. Isso indica que o coeficiente de 

crescimento não é dependente de uma concentração máxima de substrato, a qual 
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impediria o desenvolvimento da bactéria. Para os demais modelos, os parâmetros obtidos 

podem ser observados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Parâmetros cinéticos. 

Parâmetros Modelo de Monod 
Modelo de 

Andrews 

Modelo de Aiba et 

al. 

µmáx (h
-1) 0,06 0,06 0,06 

KS (g/L) 50,8 40,2 78,6 

KI (g/L) - 250,1 285,4 

YX/S (g/g) 0,43 0,43 0,41 

YP/X (g/g) 0,017 0,017 0,017 

 

Para determinar qual modelo melhor se adequa aos dados experimentais, foi 

realizado o teste do desvio padrão residual (Residual Standard Deviation –RSD), proposto 

por CLERAN et al., (1991). Comumente os valores de RSD são utilizados como uma 

porcentagem da média dos valores experimentais e , na engenharia de bioprocessos, os 

valores aceitáveis para o RSD (%) são abaixo de 10% (CLERAN et al., 1991). 

 Os valores para os três modelos, para cada curva, podem ser observados na Tabela 

11. Como nenhum dos modelos apresentou valores acima de 10%, todos podem ser 

utilizados para descrever a cinética fermentativa do processo. 

Tabela 11: Valores de RSD para os modelos estudados. 

Curvas Monod Andrews Aiba et al.. 

Substrato 

S0=126 g/L 0,62% 1,34% 1,51% 

S0=97 g/L 0,44% 1,37% 1,12% 

S0=60 g/L 1,46% 1,52% 1,71% 

S0=34 g/L 2,04% 1,22% 2,78% 

Biomassa 

S0=126 g/L 2,17% 3,70% 2,46% 

S0=97 g/L 0,66% 3,87% 2,18% 

S0=60 g/L 3,66% 4,99% 4,37% 

S0=34 g/L 7,15% 6,98% 0,01% 

Produto 

S0=126 g/L 0,28% 0,88% 0,68% 

S0=97 g/L 0,26% 0,91% 0,59% 

S0=60 g/L 0,84% 1,17% 0,99% 

S0=34 g/L 1,66% 1,68% 2,79% 
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 As Figuras 14, 15 e 16 mostram que o modelo de Monod se adequou bem aos 

dados experimentais. Esse resultado pode ser atribuído ao fato de Monod conseguir 

representar bem a cinética de crescimento celular quando não existe fase lag no início do 

processo. Assim, não foi necessário um período de adaptação do microrganismo ao 

substrato, ou seja, a bactéria iniciou o cultivo na sua fase exponencial de crescimento. 

Isso só foi possível, devido à eficiente utilização do inóculo, que foi capaz de eliminar a 

fase lag e permitiu a transferência do microrganismo para o meio de cultura em sua fase 

de maior velocidade de crescimento. Além disso, tem-se que os parâmetros da velocidade 

máxima de crescimento obtido corresponde aos de outros estudos ao utilizar 

Pseudomonas aeruginosa, no qual atingiu-se um valor de 0,09 h-1 (SANTA ANNA et al., 

2002) e 0,38 h-1 (SANA et al., 2017). 

 Outro ponto que deve ser levado em consideração é o alto valor obtido para a 

constante de Monod (Ks), quando comparado a outros estudos que obtiveram valores 

iguais a 0,05 g/L (SANA et al., 2017). Isso indica que nos experimentos realizados nesse 

trabalho, o microrganismo passou um período mais curto em sua fase exponencial e o 

valor da velocidade de crescimento se distanciou da sua velocidade máxima (µmáx). 

 

Figura 14: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Monod (linhas) para o 

crescimento da biomassa. 
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Figura 15: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Monod (linhas) para o 

consumo do substrato. 

 

Figura 16: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Monod (linhas) para a 

produção de ramnolipídeo. 

 

 

  

O modelo de Andrews foi utilizado para estimar se o sistema apresenta algum 

tipo de inibição. Uma vez que além de considerar o efeito do substrato limitante, ele 

também descreve a ocorrência de inibição pelo substrato. Os resultados são mostrados 

nas Figuras 17, 18 e 19. 
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Figura 17: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Andrews (linhas) para o 

crescimento da biomassa. 

 

Figura 18: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Andrews (linhas) para o 

consumo do substrato. 
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Figura 19: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Andrews (linhas) para a 

produção de ramnolipídeo. 

 

  

Observa-se que o modelo não conseguiu representar os perfis de crescimento 

celular, consumo do substrato e geração do produto para as duas concentrações mais altas. 

Em adição, apenas há inibição do crescimento celular para uma concentração inicial 

crítica de substrato (𝑆0 ≫ √𝐾𝑆𝐾𝐼) (SHIM et al., 2005). Como o valor de √𝐾𝑆𝐾𝐼 

apresentado é da ordem de 100, isso indica que não há inibição pelo substrato nas 

condições estudadas. Assim, apesar dos valores de RSD serem consistentes, o modelo de 

Andrews pode ser descartado para representar os dados experimentais, uma vez que, o 

valor de KI corresponde à concentração de substrato em que se inicia a inibição pelo 

mesmo e este foi muito maior do que a maior concentração estudada. O mesmo acontece 

para o modelo de (AIBA; SHODA; NAGATANI, 1968), como mostrado nas Figuras 20, 

21 e 22, sendo esse modelo também descartado. 
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Figura 20: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Aiba et al. (linhas) para o 

crescimento da biomassa. 

 

 

 

Figura 21: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Aiba et al. (linhas) para o 

consumo do substrato. 
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Figura 22: Dados experimentais (símbolos) e calculados pelo modelo de Aiba et al. (linhas) para a 

produção de ramnolipídeo. 

 

  

O valor de YP/X (0,017) também foi abaixo dos valores obtidos em outros 

estudos: 7,5 g/g (SANA et al., 2017), 0,2 g/g (RADZUAN; BANAT; WINTERBURN, 

2017) e 4,9 g/g (PACHECO et al., 2012). Isso pode ter sido atribuído ao fato de a cepa 

utilizada nesse trabalho priorizar o crescimento da biomassa em detrimento da geração 

de produto. Esse fato só foi possível pela adaptação do microrganismo ao substrato e por 

se tratar de uma fonte de carbono hidrofílica, que diminuiu a demanda por biossurfactante, 

uma vez que, o substrato já estava disponível para metabolização. Isso é corroborado pelo 

maior valor de YX/S obtido (0,43), enquanto que o trabalho desenvolvido por Sana et al. 

(2017) obteve um valor de 0,024 g/g. 

Desta maneira, tem-se que dos quatro modelos não-estruturados propostos, três 

obtiveram parâmetros adequados pelo método meta-heurístico de otimização, algoritmo 

genético. E eles podem ser utilizados para descrever a cinética fermentativa do processo, 

segundo o teste do desvio residual padrão. Entretanto, pela análise gráfica e pela avaliação 

física dos parâmetros, observa-se que o modelo de Monod é o que melhor descreve os 

dados experimentais, uma vez que não está ocorrendo a inibição do crescimento 

microbiano pelo substrato. 

Assim, tem-se que a fermentação descontínua (em batelada) desenvolvida nesse 

trabalho foi importante para o conhecimento básico da cinética do processo e o, posterior, 

desenvolvimento do scale up da operação (SCHMIDELL et al., 2001). O conhecimento 

cinético é de extremo interesse para a engenharia bioquímica, pois irá permitir o 



Capítulo 4 – Modelagem da cinética de produção 88 

 

_____________________________________________________________________________
Jéssica Maria Damião de Arruda Câmara  Tese de Doutorado - PPGEQ/UFRN 

desenvolvimento do processo em reatores alternativos, sejam eles contínuos ou semi-

contínuos, o que pode incorrer na melhoria da produtividade. 

4.4 Conclusão 

  

O método de procura global que imita os princípios da evolução biológica, o 

algoritmo genético, codificado em Phyton mostrou-se eficiente na busca dos parâmetros 

ao apresentar uma rápida convergência e resultar em uma boa correspondência entre 

perfis simulados e experimentais. Entretanto, observou-se que o modelo de Monod é o 

que melhor representa os dados experimentais para todas as concentrações estudadas, 

uma vez que, a cepa de Pseudomonas aeruginosa não apresentou indícios de inibição do 

seu crescimento pelo substrato. Desta maneira, o entendimento da cinética de geração do 

ramnolipídeo pode contribuir para melhorar a performance de biorreatores no processo 

de scale-up da produção.
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Aplicação do biossurfactante ramnolipídeo produzido por 

Pseudomonas aeruginosa na recuperação melhorada por 

microrganismo (MEOR) 

 

 

Resumo: Nesse estudo, o biossurfactante produzido pela Pseudomonas aeruginosa foi 

avaliado quanto a sua capacidade de ser utilizado na recuperação melhorada de petróleo 

por microrganismo (MEOR). O microrganismo foi isolado de um solo contaminado 

artificialmente por óleo bruto e empregado para produção do ramnolipídeo, usando como 

fonte de carbono o glicerol. O biossurfactante mostrou-se capaz de reduzir a tensão 

superficial da água de 72 para 35,26 mN/m a uma c.m.c. de 127 mg/L e taxa de 

emulsificação (E24) de 69% para o óleo bruto. Além disso, foi demonstrado que o 

ramnolipídeo pode recuperar óleo de forma eficiente, mesmo após dois meses de sua 

produção, o que evidencia que sua biodegradabilidade não é uma desvantagem para a 

aplicação em MEOR. O melhor resultado, para uma concentração do biossurfactante de 

100% acima da c.m.c. e petróleo com grau API de 21,90, mostrou que o fator de 

recuperação total foi de 50,45±0,79%, do qual 11,91±0,39% correspondeu ao MEOR. 

 

Palavras-chave: Pseudomonas aeruginosa. Biossurfactante. Ramnolipídeo. Microbial 

enhanced oil recovery MEOR. 

 

5.1 Introdução 

  

A demanda global por energia continua a crescer e o petróleo é ainda a principal 

fonte, o que acarreta seu consumo em grandes proporções (LEDER; SHAPIRO, 2008). 

Entretanto, apenas uma pequena parte do óleo presente no reservatório é produzida. 

Durante a recuperação primária, que utiliza a energia natural do reservatório, é possível 

apenas produzir em torno de 5 a 15% da quantidade inicial de hidrocarboneto. Após essa 

etapa, são utilizados métodos como injeção de água ou gás para tentar aumentar a 

quantidade de óleo recuperado, caracterizando a recuperação secundária (DAGHLIAN 

SOFLA; SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 2016). Como resultado do uso dessas 

operações, apenas de 30 a 50% do óleo presente no reservatório consegue ser removido 

(FERNANDES et al., 2016), o que acarreta a necessidade de implementação de técnicas 
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avançadas para a recuperação de petróleo (EOR) (BROWN, 2010; KHAJEPOUR et al., 

2014; SEN, 2008). Assim, a demanda para que uma quantidade maior de óleo seja 

produzido vem atraindo esforços para que novas tecnologias sejam desenvolvidas de 

forma eficiente. 

Entre as tecnologias utilizadas no EOR, o uso de operações para redução da 

tensão interfacial por surfactantes é empregado mundialmente (AL-WAHAIBI et al., 

2014; AUSTAD; TAUGBØL, 1995; NABIPOUR; AYATOLLAHI; KESHAVARZ, 

2017), pois sua capacidade de reduzir a tensão interfacial entre a água e o petróleo permite 

que o óleo aprisionado nos poros do reservatório, por forças capilares, seja recuperado 

(KUMAR; MANDAL, 2017; LI et al., 2012; PORNSUNTHORNTAWEE et al., 2008; 

VAN DYKE; LEE; TREVORS, 1991; ZHANG et al., 2015). Entretanto, para que um 

resultado satisfatório seja obtido, altas concentrações de surfactantes são requeridas 

(FERNANDES et al., 2016; SABATINI et al., 2000), o que acaba por demandar altos 

custos para o uso de surfactantes químicos. 

Como uma alternativa, a recuperação melhorada por microrganismo (MEOR) 

vem sendo utilizada como uma estratégia mais econômica e ecofriendly (GAO; ZEKRI, 

2011; KE et al., 2018; LE et al., 2015; NAZAR; SHAH; KHOSA, 2011; SAFDEL et al., 

2017). Esse mecanismo utiliza microrganismos, sejam eles indigenous ou exogenous, na 

produção de metabólitos para aumentar a recuperação do petróleo (ARMSTRONG; 

WILDENSCHILD; BAY, 2015; LE et al., 2015; PASSMAN et al., 2013b). Os 

metabólitos que podem ser usados como agentes de superfície (moléculas anfifílicas), 

biossurfactantes, são substâncias promissoras na substituição dos surfactantes químicos e 

podem aumentar o tempo de vida de reservatórios maduros (ALVAREZ et al., 2015; 

BANAT et al., 2010; SEN, 2008). 

Além disso, a baixa toxidade e alta biodegradabilidade dos biossurfactantes, 

quando comparado aos surfactantes sintéticos, torna-os uma alternativa atraente no 

quesito ambiental (MOHAN; NAKHLA; YANFUL, 2006; ROSENBERG; RON, 1999). 

Porém, a sua biodegradabilidade pode ser considerada uma desvantagem, pois pode 

impor limites rigorosos ao tempo de atuação da sua atividade de superfície (PASSMAN 

et al., 2013b). 

O ramnolipídeo é um dos biossurfactantes mais investigados para sua utilização 

na recuperação avançada de petróleo (AMANI, 2015; HÖRMANN et al., 2010; 

YOUSSEF et al., 2013; ZHAO et al., 2016), devido suas características promissoras 

como agente de superfície e propriedades emulsificantes (AMANI et al., 2013; GUDIÑA 
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et al., 2015; ZHAO et al., 2016). Ele é o mais efetivo biossurfactante que tem apresentado 

a habilidade de reduzir a tensão superficial da água, como também a tensão interfacial 

óleo-água (AMANI; MEHRNIA, 2010; HÖRMANN et al., 2010), além de emulsionar o 

óleo e, portanto, aumentar a mobilidade do óleo aprisionado (ZHAO et al., 2016). 

Ramnolipídeos são produzidos principalmente por Pseudomonas aeruginosa 

(HASSAN et al., 2016) e possui quatro homólogos conhecidos, que são formados por 

uma ou duas unidades de ramnose ligadas a uma ou duas cadeias de ácidos graxos com 

oito a quatorze átomos de carbono, que podem ou não serem saturados (HÖRMANN et 

al., 2010; MÜLLER et al., 2010). 

Diante disso, o presente trabalho avaliou o potencial do ramnolipídeo, produzido 

por uma cepa de Pseudomonas aeruginosa isolada de um solo contaminado 

artificialmente, em recuperar petróleo. Primeiramente, o biossurfactante produzido foi 

analisado quanto a sua capacidade de reduzir a tensão superficial da água e emulsionar o 

óleo bruto, com o objetivo de avaliar sua aplicabilidade como surfactante na recuperação 

avançada de petróleo. Também foram realizados testes com diferentes concentrações de 

ramnolipídeo, para avaliar a efetividade do biossurfactante em aumentar o fator de 

recuperação de petróleo (EOR) produzido após a recuperação convencional. Por fim, foi 

avaliada a influência da biodegradabilidade na habilidade do ramnolipídeo em aumentar 

a quantidade de óleo recuperada. 

5.2 Materiais e Métodos 

5.2.1 Cepa bacteriana 

  

Locais que são contaminados com óleo e/ou seus derivados apresentam uma boa 

fonte de produtores de biossurfactante, uma vez que esses poluentes estimulam seu 

metabolismo e o seu crescimento (ALVAREZ et al., 2015). Desta forma, para produção 

do ramnolipídeo, foi utilizada cepa de Pseudomonas aeruginosa, a qual foi selecionada e 

isolada a partir de um solo contaminado artificialmente com uma solução de petróleo em 

diesel de 2,50 g/L e umedecido pelo meio mineral descrito por ROBERT et al. (1989). A 

cepa foi isolada através dos meios qualitativo e quantitativo Acetamide Agar e Cetrimide 

Agar, respectivamente, que são, ambos, meios seletivos para Pseudomonas aeruginosa. 
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5.2.2 Produção do Ramnolipídeo 

  

Para a produção do biossurfactante, foram realizadas bateladas no shaker sob 

uma agitação de 200 rpm e uma temperatura de 30°C durante 10 dias. O meio utilizado 

para o crescimento das bactérias teve sua composição determinada em trabalho prévio 

(118 g/L de glicerol, 8,66 g/L NaNO3, 0,5 g/L MgSO4.7H2O, 1.0 g/L K2HPO4 e 0,5 g/L 

KH2PO4) (CÂMARA; SOUSA; BARROS NETO, 2019). Este era esterilizado a 121°C e 

1,25 atm por 15 minutos. Como inóculo, foi utilizada uma solução nutriente de peptona 

2% em massa, que permaneceu no shaker em agitação de 200 rpm e 30 °C durante 24 

horas (MIGUEZ et al., 2012). A inoculação foi realizada de modo que a concentração 

inicial do meio de cultivo permanecesse com 15 mg/L de células. A fonte de carbono 

utilizada foi o glicerol, pois é uma fonte de baixo custo, uma vez que é um coproduto da 

produção de biodiesel (DE FARIA et al., 2011; SOUSA et al., 2012). 

Após o período de fermentação, o meio foi centrifugado a 3500 rpm por 20 

minutos. Ao determinar a concentração do biossurfactante bruto (meio livre de células), 

este era diluido em água destilada, conforme necessário, para a realização do estudo de 

recuperação de petróleo. 

5.2.3 Análises Químicas do biossurfactante 

  

A determinação da concentração do ramnolipídeo foi realizada através da 

quantificação colorimétrica em termos de ramnose (CHANDRASEKARAN; 

BEMILLER, 1980). Este método consiste em adicionar 1 mL da amostra, o meio livre de 

células, juntamente com 4,5 mL da solução de ácido sulfúrico (1,6 kg/L) e incubar por 10 

minutos a 100°C. Após a solução estar em temperatura ambiente, adiciona-se 0,1 mL da 

solução de ácido tioglicólico (5 g/L), homogeneíza a mistura e a conserva em local com 

ausência de luz por três horas. Por fim, a leitura no espectrofotômetro UV visível deve 

ser feita a λ= 400 nm e λ=430 nm, uma vez que a leitura em λ=430 nm indica a 

interferência de outros açúcares. 

Para caracterização do biossurfactante ramnolipídeo, foram determinadas a sua 

Concentração Micelar Crítica (c.m.c.) e o seu índice de emulsão (E24) para o óleo bruto.  

O ramnolipídeo produzido foi dissolvido em água destilada para várias 

concentrações ranqueadas de 50 mg/L até 260 mg/L. Para cada solução, foi determinada 

a tensão superficial (TS, mN/m) através do tensiômetro Phoenix® a 25°C, pelo método 

da gota pendente. O aparelho possui um sistema de processamento de imagem acoplado, 
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o qual permite a análise de cada gota em relação ao seu perfil de curvatura para determinar 

a tensão superficial. Desta maneira, os resultados foram expressos através da média de 

dez gotas e foram calculados os erros padrão (SONG; SPRINGER, 1996). Para 

determinação da c.m.c., foi utilizada uma curva relacionando as tensões superficiais 

medidas as suas referidas concentrações. 

O mesmo range de concentrações foi utilizado para determinar o índice de 

emulsificação (E24). O procedimento adotado foi descrito por Cooper e Goldenberg 

(1987) e consiste  na adição de 2,0 mL de um hidrocarboneto, no caso o petróleo bruto, 

em 2,0 mL do extrato bruto de ramnolipídeo (sobrenadante livre de células), agitação 

vigorosa por dois minutos e posterior incubação a 25°C por 24 horas. O E24 (%) foi 

definido como a porcentagem de altura da coluna de emulsão, como mostrado na Equação 

25. 

 

𝐸24(%) =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠ã𝑜

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100                                                                          (25) 

 

5.2.4 Ensaios de recuperação 

5.2.4.1 Preparação do plug de arenito sintético 

  

O plug de arenito sintético utilizado nos ensaios de recuperação foi preparado 

usando areia da praia da Redinha (Natal/RN, Brasil) e argila da Lagoa dos Velhos/RN, 

Brasil. Para sua produção foi utilizada uma composição de 40% em massa de argila e 

60% em massa de areia, com granulometria obtida do peneiramento na faixa (-65+100) 

mesh. A mistura era hidratada com água, posteriormente compactada a 200 kgf/cm² e, 

por fim, sinterizada a 850°C por 3 horas (COSTA et al., 2017). 

A porosidade do plug foi determinada através da ascensão capilar. Nesse 

método, o volume poroso foi obtido a partir da diferença de massa entre o plug seco e 

molhado, através da aproximação da sua base em um recipiente com água. Então, o valor 

da porosidade é adquirido pela divisão do volume poroso, que corresponde ao volume de 

água absorvido pelo plug, pelo volume total, calculado pelas dimensões medidas por um 

paquímetro. O valor obtido foi de 20,49±0,69%, que é condizente com a porosidade 

encontrada em arenitos naturais utilizados em estudos de recuperação avançada (COSTA 

et al., 2017).  
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O valor da permeabilidade foi calculado a partir dos resultados de um 

experimento utilizando o sistema de injeção de fluidos, mostrado na Figura 23. Com isso, 

os dados de pressão e vazão constante obtidos, juntamente com a viscosidade da água, o 

comprimento e a área da seção reta do arenito, foram aplicados na Lei de Darcy (Equação 

26) para obter a permeabilidade de cada plug. 

 

𝑘 =
−𝑞µ𝐿

𝐴𝛥𝑃
                                                                                                                                   (26) 

 

Onde k representa a permeabilidade absoluta do meio poroso (mD), q a taxa de fluxo do 

fluido através do meio poroso (cm³/s), µ a viscosidade do fluido (cP), L o comprimento 

do meio poroso (cm), A a área transversal (cm²) e ΔP é a queda de pressão (atm). 

 

Figura 23: Sistema de injeção de fluidos: (a) reservatório de óleo mineral; (b) bomba de 

deslocamento positivo; (c) célula de injeção; (d) e (e) tomada de pressão e manômetro; (f) fonte de 

ar comprimido; (g) manômetro do holder; (h) holder; (i) plug; (j) proveta. 

 

  

A permeabilidade dos plugs produzidos para esse trabalho obtiveram um valor 

médio de 36,24±1,88 mD. O desvio apresentado nessa propriedade deve-se à 

sensibilidade desta à umidade presente na argila. 

 

5.2.4.2 Salmoura 

  

A solução salina utilizada para simular tanto a salinidade presente em um 

reservatório, quanto a injeção de fluidos na recuperação convencional, era composta por 
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KCl a 2% m/v e CaCl2 a 0,2% m/v, pois são os sais mais característicos presentes em 

reservatórios de petróleo do Campo de Fazenda Belém (CE, Brasil). 

 

5.2.4.3 Petróleo 

  

O petróleo utilizado nos ensaios foi obtido do Campo de Fazenda Belém (CE, 

Brasil). Entretanto, por se enquadrar na classificação de óleo pesado (grau API de 14), foi 

necessário a preparação de três soluções de óleo em diesel S10 a uma concentração de 

300, 400 e 500 g/L, para que estes atendessem as limitações do aparato experimental e da 

faixa de indicação do uso de tensoativos, bem como reproduzir a viscosidade do petróleo 

nas condições de reservatório que apresentam temperaturas na ordem de 60oC. Estas 

soluções, por sua vez, apresentaram grau API de 30,34, 27,97 e 21,90, podendo os dois 

primeiros serem classificados como óleos medianos e o último como na transição entre 

mediano e pesado, adequando, assim, a viscosidade da mistura estudada às viscosidades 

do petróleo no reservatório. 

  

5.2.4.4 Recuperação avançada melhorada por microrganismo (MEOR) 

  

Os ensaios de recuperação foram realizados no mesmo sistema de injeção de 

fluidos utilizado na determinação da porosidade (Figura 23). O experimento ocorria em 

quatro etapas: saturação salina, saturação com óleo, recuperação convencional e 

recuperação avançada. 

Na primeira etapa (saturação salina) o plug de arenito foi saturado com a 

salmoura, durante 100 minutos, a uma vazão de aproximadamente 1 mL/min. Para isso, 

o óleo mineral presente na célula de injeção (c) impulsionava a solução salina através do 

holder (h), a partir da pressão proporcionada pela bomba de deslocamento positivo (b). 

Na etapa seguinte, o plug era saturado com a solução de petróleo de forma semelhante a 

etapa anterior, mudando apenas o fluido injetado. Essa etapa também tinha a duração de 

100 minutos e ocorria a uma vazão de 1 mL/min. 

Na recuperação convencional, novamente era injetada a solução salina para 

proceder a recuperação do óleo. Essa fase tinha a duração de 85 minutos a uma vazão 

aproximada de 0,7 mL/min e eram recolhidas 20 amostras, que eram posteriormente 

analisadas para determinação da quantidade de petróleo. A etapa de recuperação avançada 

diferia apenas no fluido injetado, sendo utilizadas soluções de ramnolipídeo a 30% e 
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100% acima da c.m.c., que são valores definidos em trabalhos anteriores. Concentrações 

mais elevadas podem causar a formação de emulsões o que dificulta a separação 

óleo/água nas unidades de tratamento de petróleo (CURBELO; GARNICA; BARROS 

NETO, 2013). Os ensaios foram realizados em triplicata. 

Para avaliar a influência da biodegradabilidade na capacidade do ramnolipídeo 

de aumentar o fator de óleo recuperado após a recuperação avançada, o mesmo 

procedimento foi utilizado. O experimento, também realizado em triplicata, utilizou o 

biossurfactante a uma concentração de 100% acima da c.m.c. após esse ser mantido em 

estufa a 40 °C durante dois meses, e o óleo mediano (27,97°API). Esse período foi 

escolhido, pois é a média de tempo necessário para que resultados da injeção de 

substâncias em um reservatório sejam observadas (KE et al., 2018). 

 

5.2.4.5 Análise das amostras de petróleo 

  

A quantificação do petróleo recuperado durante os experimentos de recuperação 

convencional e avançada, foi realizada a partir da adição de um volume fixo de querosene 

a cada amostra coletada. Em seguida a solução era agitada e centrifugada, de modo a 

permitir a completa separação da fase orgânica da fase aquosa. Posteriormente, a fase 

orgânica sofria as diluições necessárias, de modo a permitir a realização da leitura no 

espectrofotômetro UV-Visível, a 400,1 nm, e o cálculo da concentração de óleo presente 

em cada amostra a partir da curva de calibração previamente elaborada no 

espectrofotômetro de absorção molecular Modelo 50 Conc. 

 

5.3 Resultados e discussão 

5.3.1 Concentração Micelar Crítica 

  

Um dos fatores que determina a qualidade de um surfactante ou biossurfactante 

é a sua c.m.c., ou seja, a menor concentração necessária do surfactante para que seja 

atingida a máxima redução da tensão superficial (MA et al., 2016). Nesse estudo, o 

ramnolipídeo produzido através da Pseudomonas aeruginosa foi capaz de reduzir a 

tensão superficial do sobrenadante a valores significativos. 
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Figura 24: Determinação da Concentração Micelar Crítica. 

 

 

A c.m.c. do biossurfactante produzido foi de 127 mg/L, que foi obtida a partir 

da intercessão das retas do ajuste linear entre os pontos antes e depois da mudança de 

comportamento do sistema (Figura 24). De modo geral, em outros estudos, o 

ramnolipídeo produzido por cepas de Pseudomonas aeruginosa é capaz de reduzir a 

tensão superficial da água de 72 para 30 mN/m com uma c.m.c. no range de 5 a 200 mg/L, 

dependendo dos componentes presentes, visto que essa bactéria é capaz de produzir 

quatro homólogos do composto (DESAI; BANAT, 1997; HÖRMANN et al., 2010; 

MÜLLER et al., 2010; VARJANI; UPASANI, 2017). 

5.3.2 Taxa de emulsificação 

 

A capacidade de emulsificação do ramnolipídeo foi avaliada pela determinação 

da taxa de emulsificação (E24) para um range de 50 mg/L até 260 mg/L. Esse 

procedimento foi adotado, pois a habilidade de estabilizar a emulsão é uma função da 

concentração do biossurfactante (COOPER; GOLDENBERG, 1987; DEEPIKA et al., 

2016). Assim, a taxa máxima de emulsificação foi de 69% para o petróleo bruto, como 

mostrado na Figura 25. Esse resultado é condizente como outros estudos, que 

apresentaram uma taxa de emulsão de 68% (AMANI et al., 2010). 
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Figura 25: Taxa de emulsificação e tensão superficial como uma função da concentração do biossurfactante. 

 

 

Desta maneira, os resultados mostram que o ramnolipídeo produzido pela cepa 

de Pseudomonas aeruginosa isolada de um solo contaminado artificialmente é capaz de 

reduzir a tensão superficial da água e possui uma boa capacidade de emulsão. Essas 

propriedades permitem que o biossurfactante seja um candidato apropriado para o 

MEOR. Pode-se constatar também que a capacidade de emulsionar o petróleo depende 

da tensão superficial. Na Figura 25, observa-se que a partir de aproximadamente 125 

mg/L a capacidade de emulsão do ramnolipídeo tende a estabilizar e atinge seu maior 

valor em 69%, para uma concentração na ordem de 260 mg/L. Esse resultado corrobora 

com as concentrações a serem utilizadas nos ensaios de MEOR. Fazendo um ajuste entre 

a E24 e a Tensão superficial (TS), pode-se obter a Equação 27, com um ajuste R2 = 0,993, 

evidenciando que a taxa de emulsificação e a tensão superficial da solução aquosa do 

biossurfactante possuem uma relação linear. 

 

𝐸24 = 1,8 ∗ (72,2 − 𝑇𝑆)                                                                                                         (27) 

 

5.3.3 Recuperação avançada melhorada por microrganismo (MEOR) 

 

A relação entre o Fator de Recuperação (%) em função do volume poroso 

injetado (parâmetro adimensional) para 30% de concentração do biossurfactante acima 

da c.m.c., ou seja, 165 mg/L, e 100% acima da c.m.c., 254 mg/L, são representadas nas 

Figura 26 e 27, respectivamente. O Fator de Recuperação é a relação entre o volume de 
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óleo recuperado e o volume de óleo original, já o volume poroso injetado é a razão entre 

o volume de fluido injetado e o volume poroso da rocha. 

 

Figura 26: Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de biossurfactante 30% 

acima da c.m.c.. 

 

  

Como mostrado nas Figuras 26 e 27, com a injeção inicial de salmoura, a 

produção de óleo aumenta com o aumento do volume poroso injetado, ocorrendo uma 

estabilização após aproximadamente seis volumes porosos. Isso indica que não está sendo 

produzido mais óleo. Para as seis situações estudadas, o fator de recuperação não 

ultrapassou 42%, como mostrado na Tabela 12. Esse resultado está de acordo com o que 

acontece em campos de petróleo, onde 60% do óleo original permanece aprisionado após 

a recuperação convencional (KUMAR; MANDAL, 2017). 
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Figura 27: Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de biossurfactante 100% 

acima da c.m.c.. 

 

Com a injeção do biossurfactante, a tensão interfacial entre o óleo e a água é 

reduzida, permitindo que o petróleo aprisionado seja extraído dos poros (KUMAR; 

MANDAL, 2017). Em ambos os casos, tanto para 30% como para 100% acima da c.m.c., 

a maior parte do petróleo extraído é obtida após a injeção de quatro volumes porosos de 

ramnolipídeo. Este fato está relacionado com a maior quantidade de moléculas do 

biossurfactante distribuídas na interface óleo/água. 

 

Tabela 12: Resumo dos Fatores de Recuperação para os ensaios de MEOR. 

Concentração 

Ramnolipídeo 
Petróleo 

Fator de 

Recuperação 

Convencional 

Fator de 

Recuperação 

Avançada 

Fator de 

Recuperação 

total 

30% acima da 

c.m.c. 

21,90 °API 38,44±1,61% 5,92±0,32% 44,37±1,67% 

27,97 °API 40,01±1,30% 4,39±0,28% 44,40±1,03% 

30,34 °API 40,81±0,84% 3,25±0,26% 44,06±0,66% 

100% acima da 

c.m.c. 

21,90 °API 38,54±0,87% 11,91±0,39% 50,45±0,79% 

27,97 °API 40,53±0,63% 9,10±0,39% 49,63±0,88% 

30,34 °API 41,18±0,92% 7,40±0,48% 48,58±0,44% 

 

De modo geral, os resultados foram condizentes com os valores obtidos em 

outros estudos. Em testes realizados com o ramnolipídeo produzido pela P. aeruginosa 

SP4, utilizando uma concentração de biossurfactante três vezes acima da c.m.c. e em um 

sistema de coluna de areia compactada, foi obtido um fator de recuperação total de 

57,01±0,58% (PORNSUNTHORNTAWEE et al., 2008). Já para o biossurfactante 

produzido por uma cepa de Enterobacter cloacae e utilizando sistema de micromodelo 
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de vidro, foi possível obter um fator de recuperação total de 50,5%, sendo 4,4% obtido 

após a injeção do produto da fermentação microbiana (KHAJEPOUR et al., 2014). 

Os resultados obtidos também foram expressivos quando comparados com os 

surfactantes químicos. Estudos mostram fatores de recuperação menores ao utilizar 

surfactantes comerciais. O surfactante químico NX-2760 obteve um fator de recuperação 

total de 59,1%, dos quais apenas 3,6% correspondia a recuperação terciária, já o AN-120 

obteve um fator de recuperação total de 60%, dos quais 4,8% correspondia a injeção do 

surfactante (NABIPOUR; AYATOLLAHI; KESHAVARZ, 2017). O surfactante AOS 

(alfa olefina sulfato de sódio) foi capaz de aumentar o fator de recuperação em 13% após 

a injeção de uma solução salina, resultando em um fator de recuperação total de 51% 

(DAGHLIAN SOFLA; SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 2016). 

Pode-se observar também que para o petróleo com o maior grau API um maior 

fator de recuperação foi obtido durante a injeção da solução salina. Isso pode ser 

justificado pelo fato de que em óleos com maior viscosidade, menor grau API, existe o 

favorecimento da criação de caminhos preferenciais, devido à diferença de mobilidade 

entre o óleo e a água (THOMAS, 2001). 

A injeção de ramnolipídeo a uma concentração de 100% acima da c.m.c. 

praticamente dobra o fator de recuperação, quando comparado a concentração de 30% 

acima da c.m.c., para todos os petróleos estudados. Esse fato é justificado pela maior 

quantidade de moléculas de biossurfactante presente no meio para um mesmo volume 

poroso injetado. 

O experimento conduzido após dois meses da produção do ramnolipídeo e 

utilizou a concentração de 100% acima da c.m.c. obteve um fator de recuperação total de 

49,21±0,39% para o petróleo com grau API de 27,97. Desse valor, 9,25±0,27% 

correspondeu à recuperação avançada melhorada por microrganismo. Esse resultado pode 

ser observado na Figura 28. 
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Figura 28: Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de biossurfactante 100% 

acima da c.m.c. após 2 meses de produção. 

 

 

Ao realizar um teste de hipótese, com um nível de significância de 0,05 e 

assumindo a normalidade dos dados, observa-se que o valor obtido após 2 meses tem uma 

probabilidade de 96,6% de ser igual ao primeiro resultado. Isso demonstra que a 

biodegradabilidade do biossurfactante não é uma desvantagem para sua aplicação em 

MEOR e este não perdeu sua capacidade como agente de superfície. 

Desta maneira, o biossurfactante ramnolipídeo se mostrou eficaz em aumentar o 

fator de óleo recuperado após a injeção da salmoura (recuperação convencional). 

Melhores resultados são obtidos quando maiores concentrações de biossurfactante são 

utilizadas. À princípio, o uso de maiores concentrações de surfactante pode acarretar em 

baixa rentabilidade econômica, mas o uso de matéria-prima de baixo custo como fonte de 

carbono para sua produção, como o glicerol, pode reduzir os gastos (DE FARIA et al., 

2011; SOUSA et al., 2012). 

 

5.4 Conclusão 

 

Nesse estudo, uma cepa de Pseudomonas aeruginosa isolada de um solo 

contaminado artificialmente com petróleo mostrou-se capaz de produzir um 

biossurfactante ramnolipídeo com características para o uso na recuperação avançada de 

petróleo. O surfactante produzido foi capaz de reduzir a tensão superficial da água para 
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35,26 mN/m e apresentou uma boa capacidade de emulsão do óleo bruto (taxa de emulsão 

de 69%). Além disso, foi evidenciada a relação da taxa de emulsão e a tensão superficial. 

A habilidade do biossurfactante em recuperar petróleo também foi demonstrada 

através de seis ensaios promovidos com duas concentrações de ramnolipídeo, 30 e 100% 

acima da c.m.c., e três tipos de petróleo, grau API de 30,34, 27,97 e 21,90. O melhor 

resultado obtido foi um Fator de Recuperação total de 50,45±0,79%, do qual 

11,91±0,39% corresponde à recuperação avançada melhorada por microrganismo. Com 

isso, esse trabalho demonstra que o ramnolipídeo pode ser usado de forma eficiente para 

aplicações em MEOR, uma vez que apresentou resultados expressivos, quando 

comparado com outros biossurfactantes e até surfactantes sintéticos, e sua 

biodegradabilidade não mostrou ser uma desvantagem. 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

MEOR: Avaliação do processo de 

purificação 
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Recuperação avançada de petróleo melhorada por 

microrganismo ex-situ: avaliação do processo de purificação 

do biossurfactante ramnolipídeo 
 

 

Resumo: Os processos downstream de purificação são responsáveis pela grande parcela 

dos custos nas plantas de produção de biossurfactantes. Isso acaba por elevar os custos e 

tornar a sua produção em larga escala para aplicação em MEOR um desafio para as 

empresas. Diante disso, esse estudo objetivou avaliar a influência da etapa de purificação 

na capacidade do ramnolipídeo, produzido por uma cepa de Pseudomonas aeruginosa, 

em recuperar óleo. Tanto o biossurfactante purificado quanto o não-purificado mostraram 

ser eficientes quanto a sua habilidade de recuperar petróleo, porém, o não-purificado 

apresentou maiores fatores de recuperação para três tipos de óleo estudados. O melhor 

resultado, para o óleo com grau API de 27,97, apresentou um Fator de Recuperação total 

de 47,45±1,78%, dos quais 10,24±0,85% corresponde ao MEOR. Isso demonstra que o 

processo de purificação pode não ser necessário, reduzindo os custos de produção do 

ramnolipídeo. 

 

Palavras-chave: Pseudomonas aeruginosa. Biossurfactante. Ramnolipídeo. Microbial 

enhanced oil recovery MEOR. Processo downstream. 

 

6.1 Introdução 

  

Normalmente, 35 a 55% do óleo permanece aprisionado no reservatório após as 

recuperações primárias e secundárias (COSSE, 1993; SAFDEL et al., 2017). E, em 

contrapartida, a demanda por energia e a depleção das reservas de óleo convencionais 

continuam a aumentar. Assim, esses fatores são a principal motivação para explorar 

métodos efetivos de aumentar a recuperação de óleo quando a injeção de água não é mais 

econômica (GEETHA; BANAT; JOSHI, 2018; SAFDEL et al., 2017; SIEGERT et al., 

2014). 

O óleo aprisionado deve então ser extraído por diferentes técnicas de 

recuperação avançada de petróleo, como injeção de gás miscível, injeção de polímero e 

métodos térmicos (ZAHID; KHAN, 2007). O uso de surfactantes químicos é a técnica 

mais usada pela indústria de petróleo para recuperação avançada de óleo ao longo das 
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décadas (MULLIGAN, 2005), pois possuem a capacidade de reduzir a tensão interfacial 

óleo-água, necessitando de menor pressão capilar para mobilizar o óleo (AL-WAHAIBI 

et al., 2014; FERNANDES et al., 2016). Para que esse efeito seja eficiente, são 

necessárias altas concentrações de surfactante, acarretando em altos custos (SABATINI 

et al., 2000; YOUSSEF et al., 2013). 

Diante disso, o desenvolvimento de técnicas efetivas de baixo custo que 

permitam uma maior recuperação de óleo é um dos tópicos de maior interesse das 

pesquisas atuais (SAFDEL et al., 2017; ZAHID; KHAN, 2007). E, nesse contexto, a 

recuperação avançada melhorada por microrganismo (MEOR) aparece como uma técnica 

potencial de baixo custo (DESAI; BANAT, 1997; KHAJEPOUR et al., 2014).  

MEOR é considerado uma técnica de recuperação terciária que pode recuperar 

o óleo residual usando microrganismos ou seus produtos (biossurfactantes, por exemplo) 

(ALVAREZ et al., 2015; EL-SHESHTAWY et al., 2015; JOSHI et al., 2008). Os 

ramnolipídeos estão entre os biossurfactantes mais conhecidos e vários estudos atestam 

que são produtos promissores para o uso na recuperação avançada de petróleo (AMANI, 

2015; HÖRMANN et al., 2010; MÜLLER et al., 2010). 

Ramnolipídeos são produzidos principalmente por Pseudomonas aeruginosa 

(DESAI; BANAT, 1997; HASSAN et al., 2016). Esse biossurfactante possui a 

capacidade de emulsionar o óleo bruto, reduzir a tensão interfacial óleo-água e, portanto, 

mobilizar o óleo aprisionado (MCINERNEY; NAGLE; KNAPP, 2005; ZHAO et al., 

2016). Porém, a sua produção em larga escala é ainda um desafio, principalmente devido 

a problemas relacionados ao processamento downstream e purificação, que pode 

representar de 60 a 70% do custo de produção (GEETHA; BANAT; JOSHI, 2018; JOSHI 

et al., 2008; MAKKAR; CAMEOTRA; BANAT, 2011; PASSMAN et al., 2013a). 

Diante disso, nesse artigo, o ramnolipídeo foi produzido a partir de uma cepa de 

Pseudomonas aeruginosa isolada de um solo artificialmente contaminado. O 

biossurfactante foi estudado de duas formas, após passar por um processo de purificação 

e na sua forma bruta (fermentado livre de células), com o objetivo de avaliar a influência 

da etapa de purificação em relação as características e habilidades do produto. Ambos 

foram avaliados quanto a sua capacidade de reduzir a tensão superficial da água e 

emulsionar o óleo bruto, como sua habilidade de aumentar o fator de recuperação de 

petróleo após a recuperação convencional. 
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6.2 Materiais e métodos 

6.2.1 Cepa bacteriana 

 

A cepa de Pseudomonas aeruginosa utilizada foi obtida como relatado por 

Câmara et al. (2019). A linhagem foi isolada de um solo artificialmente contaminado e 

armazenada a -20 ° C em skim milk. 

6.2.2 Ramnolipídeo 

 

O biossurfactante foi produzido em erlenmeyers de 125 mL contendo 50 mL do 

meio, que foram mantidos no shaker sob uma agitação de 200 rpm e uma temperatura de 

30°C durante 10 dias. O meio utilizado foi otimizado e descrito por Câmara; Sousa e 

Barros neto (2019), no qual era inoculado com uma solução de peptona 2% em massa, de 

modo a obter uma concentração de 15 mg/L de células.  

Decorrido os dez dias de fermentação, o meio era centrifugado a 3500 rpm por 

20 minutos. Depois disso, o meio livre de células era separado em duas amostras, uma 

permanecia em seu estado bruto e outra passava pelo processo de purificação. 

Para purificar o biossurfactante, o sobrenadante livre de células era submetido a 

uma precipitação ácida. Resumidamente, o meio era ajustado a um pH de 2,0 com uma 

solução 6 mol/L de ácido clorídrico (HCl) e passava aproximadamente 12 horas (durante 

a noite) a uma temperatura de 4°C. Posteriormente, o precipitado era separado por meio 

de centrifugação a 3500 rpm por 20 minutos e lavado com água acidificada (pH 2,0) duas 

vezes, de modo a retirar o restante das impurezas. Por fim, o precipitado era dissolvido 

em água destilada e o pH era ajustado para 7,0 com uma solução de 1 mol/L de hidróxido 

de sódio (NaOH) (EL-SHESHTAWY et al., 2015; PEREIRA et al., 2013b). 

6.2.3 Caracterização do biossurfactante 

 

Os biossurfactantes, bruto e purificado, foram diluídos em água destilada com o 

objetivo de gerar soluções ranqueadas de 50 mg/L até 260 mg/L. Elas foram usadas para 

determinar a tensão superficial e a taxa de emulsão para o óleo bruto. 

A tensão superficial (TS, mN/m) foi determinada através do tensiômetro 

Phoenix® a 25°C, pelo método da gota pendente. Os resultados foram obtidos através de 

um sistema de processamento de imagem acoplado a um computador, no qual o perfil de 

curvatura de derivação de cada gota presente na ponta da agulha era analisado para 



Capítulo 6 – MEOR: Avaliação do processo de purificação 109 

_____________________________________________________________________________
Jéssica Maria Damião de Arruda Câmara  Tese de Doutorado - PPGEQ/UFRN 

determinar a TS (SONG; SPRINGER, 1996). Era utilizado a medida de dez gotas para 

calcular a média aritmética e o erro padrão. De posse desses resultados, foi traçada uma 

curva relacionando as tensões superficiais e suas referidas concentrações para determinar 

a Concentração Micelar Crítica (c.m.c.), ou seja, a concentração em que há o início da 

formação de micelas (EL-SHESHTAWY et al., 2015). 

A atividade de emulsificação das soluções de ramnolipídeo foi determinada 

através do índice de emulsão (E24). De maneira geral, eram colocados 2 mL do 

biossurfactante em um tubo de ensaio, juntamente com 2 mL de petróleo. Após ser 

vigorosamente agitado por 2 minutos, o tubo de ensaio era mantido por 24 horas a uma 

temperatura ambiente e, então, as alturas de emulsão eram medidas. O índice de emulsão 

foi calculado a partir da razão entre a altura da emulsão e a altura total (COOPER; 

GOLDENBERG, 1987; YEH; WEI; CHANG, 2005). 

6.2.4 Avaliação do excesso de concentração superficial do biosurfactante na 

interface 

 

Em soluções aquosas, surfactantes, de um modo geral, possuem duas tendências. 

A primeira consiste na sua agregação e formação de micelas e a segunda é a sua adsorção 

na interface. A última opção corresponde à atividade de equilíbrio dos surfactantes na 

interface (LI et al., 2007; SANTOS et al., 2009). 

A extensão da adsorção em uma superfície líquida é determinada por dados de 

tensão superficial e é baseada na Equação de Adsorção de Gibbs. Assim, é possível 

estimar a adsorção por unidade de área de excesso de concentração superficial, Γ 

(SANTOS et al., 2009). 

De acordo com Gibbs, a concentração excessiva da superfície é dada pela 

inclinação da isoterma antes do valor da c.m.c., como mostrado na Equação 28 para 

surfactantes não-iônicos (CASTRO DANTAS et al., 2002; EASTOE; DALTON, 2000; 

GURKOV et al., 2005; JÖNSSON; KRONBERG; LINDMAN, 2003). 

 

1

Γ
= −𝑅𝑇

𝑑(𝑙𝑛𝐶)

𝑑𝛾
                                                                                                                      (28) 

 



Capítulo 6 – MEOR: Avaliação do processo de purificação 110 

_____________________________________________________________________________
Jéssica Maria Damião de Arruda Câmara  Tese de Doutorado - PPGEQ/UFRN 

Onde ϒ é a tensão superficial no equilíbrio (mN/m) para uma solução de surfactante de 

concentração C (mol/L), R é a constante universal dos gases (8.314x10-3 kJ/mol.K), T é 

a temperatura (K) e 
𝒅(𝒍𝒏𝑪)

𝒅𝜸
 é a inclinação da reta antes do valor da c.m.c. 

A partir do valor de Γ, é possível estimar a área de superfície ocupada por cada 

molécula de surfactante, em Å2, e denominada por A na Equação 29. 

 

𝐴 =
1

𝑁𝐴Γ
                                                                                                                                     (29) 

 

Onde NA é o número de Avogadro. 

6.2.5 Ensaios de recuperação 

6.2.5.1 Preparação do plug de arenito sintético 

 

Os ensaios de recuperação utilizaram plugs de arenito sintético, cuja composição 

consistia em 40% em massa de argila da Lagoa dos Velhos (RN, Brasil) e 60% em massa 

de areia proveniente da praia da Redinha (Natal/RN, Brasil). A mistura era hidratada com 

água e posteriormente compactada a 200 kgf/cm² e sinterizada a 850°C por 3 horas 

(COSTA et al., 2017). 

O plug produzido obteve um valor de porosidade de 20,49±0,69%. Essa 

propriedade foi determinada através do método da ascensão capilar, na qual o volume 

poroso é obtido a partir da diferença de massa entre o plug seco e molhado. Assim, a 

porosidade é obtida pela razão entre o volume poroso, correspondente ao volume de água 

absorvido, e volume total, calculado pelas medidas realizadas com paquímetro. O 

resultado obtido é condizente com os valores de arenitos naturais utilizados em estudos 

de recuperação avançada (COSTA et al., 2017). 

Já a permeabilidade dos plugs desenvolvidos apresentaram um valor médio de 

36,24±1,88 mD. Essa propriedade foi determinada a partir de um experimento utilizando 

o sistema de injeção de fluidos. Com isso, os dados de pressão e vazão constante obtidos, 

juntamente com a viscosidade da água, o comprimento e a área da seção reta do arenito, 

foram aplicados na Lei de Darcy. 
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6.2.5.2 Salmoura 

 

Foi utilizada uma solução salina, composta de 2,0% m/v de cloreto de potássio 

(KCl) e 0,2% m/v de cloreto de cálcio (CaCl2), na injeção de fluidos para simular a 

recuperação convencional, como também a salinidade de um reservatório. Esses foram 

escolhidos pois são os sais mais característicos presentes em reservatórios de petróleo do 

Campo de Fazenda Belém (CE, Brasil). 

 

6.2.5.3 Petróleo 

 

O petróleo disponibilizado para esse estudo pelo Campo de Fazenda Belém (CE, 

Brasil) configura-se como um óleo pesado (grau API de 14). Isso não permitia que ele 

atendesse as limitações do aparato experimental, por ser muito viscoso, e nem se 

enquadrava na faixa de indicação de uso de tensoativos como método de recuperação 

avançada. Portanto, foram preparadas três soluções de 300, 400 e 500 g/L de óleo em 

diesel S10, que apresentaram um grau API de 30,34, 27,67 e 21,90, respectivamente. Os 

dois primeiros óleos podem ser classificados como medianos, enquanto o terceiro 

encontra-se na transição entre mediano e pesado. 

 

6.2.5.4 Recuperação avançada de petróleo melhorada por microrganismo 

(MEOR) 

 

Os ensaios de recuperação também foram realizados no sistema de injeção de 

fluidos, conforme mostrado na Figura 29. O plug de arenito foi, primeiramente, saturado 

com a solução salina a uma vazão de 1 mL/min durante 100 minutos, seguido pela solução 

de petróleo. Essa segunda etapa também tinha uma duração de 100 minutos e ocorria a 

uma vazão de 1 mL/min. 
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Figura 29: Sistema de injeção de fluidos: (a) reservatório de óleo mineral; (b) bomba de 

deslocamento positivo; (c) célula de injeção; (d) e (e) tomada de pressão e manômetro; (f) fonte de 

ar comprimido; (g) manômetro do holder; (h) holder; (i) plug; (j) proveta. 

 

  

 

Posteriormente, era injetado novamente a solução salina a uma vazão de 0,7 

mL/min durante 85 minutos. Essa etapa tinha como objetivo simular a recuperação 

convencional e nela eram recolhidas 20 amostras, que eram posteriormente analisadas 

para determinar a quantidade de petróleo recuperado. Por fim, a solução de ramnolipídeo 

com concentração de 50% acima da c.m.c. era injetada conforme etapa anterior para 

simular o MEOR.  

A formação de emulsões pode dificultar a separação óleo/água nas unidades de 

tratamento (CURBELO; GARNICA; BARROS NETO, 2013). Por isso, esse estudo 

garantiu que não fosse utilizada altas concentrações de biossurfactantes para a 

recuperação de petróleo. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

6.2.5.5 Análise das amostras de petróleo 

 

A separação da fase orgânica das amostras de petróleo obtidas nos experimentos 

de recuperação convencional e avançada era realizada através da adição de um volume 

fixo de querosene a cada amostra, agitação e centrifugação. Posteriormente, a fase 

orgânica era diluída, quando necessário, e eram realizadas leituras no espectrofotômetro 

de absorção molecular Modelo 50 Conc, a 400.1 nm, de modo a permitir o cálculo da 

concentração de óleo presente a partir da curva de calibração previamente elaborada. 
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6.3 Resultados e discussão 

6.3.1 Atividades de superfície dos biossurfactantes produzidos 

 

A tensão superficial de ambos os biossurfactantes produzidos, extrato livre de 

células e extrato purificado, foram medidos como uma função da concentração, como 

mostrado na Figura 30. Nela é possível observar que a tensão superficial da água pura 

decai rapidamente com o aumento da concentração do biossurfactante. Nesse estudo, o 

ramnolipídeo presente no extrato livre de células foi capaz de reduzir a tensão superficial 

do sobrenadante 72 para 35,26 mN/m e a c.m.c. foi estimada em 127 mg/L (mostrado no 

eixo esquerdo da Figura 29). 

 

Figura 30: Tensão superficial vs concentração do biossurfactante purificado e não-

purificado. 

 

 

Já o biossurfactante ramnolipídeo que sofreu um processo de purificação foi 

capaz de reduzir a tensão superficial de 72 para 40,79 mN/m a uma c.m.c. de 110 mg/L 

(mostrado no eixo direto da Figura 29). A diferença no valor da c.m.c. pode ser atribuído 

à presença de impurezas na solução do biossurfactante não-purificado, como outros 

metabólitos e células, que podem retardar a formação de micelas, exigindo uma maior 

concentração de moléculas de biossurfactante presente na solução 

(PORNSUNTHORNTAWEE et al., 2008). 

A menor redução da tensão superficial para o biossurfactante purificado pode 

ser explicada pelo próprio processo de purificação. Uma vez que é necessária a 
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acidificação da solução até o pH 2,0 com ácido clorídrico (HCl), as moléculas de 

ramnolipídeo podem sofrer protonação dos íons carboxilato (SOUSA et al., 2014a), 

modificando sua estrutura e afetando a formação de micelas. 

Apesar do extrato livre de células apresentar melhores propriedades em termos 

de maior redução da tensão superficial, ambos apresentaram valores condizentes com a 

literatura. Em geral, o biossurfactante produzido pela Pseudomonas aeruginosa é capaz 

de reduzir a tensão superficial da água de 72 para 30 mN/m com uma c.m.c. variando de 

5-200 mg/L, dependendo dos componentes presentes (HEALY; DEVINE; MURPHY, 

1997; PORNSUNTHORNTAWEE et al., 2008). 

 

6.3.2 Adsorção na interface água-ar 

  

A partir dos dados obtidos da tensão superficial em função da concentração do 

ramnolipídeo, foi possível determinar os parâmetros de adsorção na interface água-ar. 

Esses valores foram determinados com base nas isotermas de adsorção usando a Equação 

de Gibbs para surfactantes não-iônicos. Os valores foram sintetizados na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Parâmetros de adsorção na interface água-ar. 

Biossurfactante 𝚪(mol/m²) A (Å2) 

Não-purificado 7,51 x 10-6 22,10 

Purificado 6,90 x 10-6 24,05 

 

Para o biossurfactante purificado foi obtida uma área por molécula igual a 24,05 

Å2, enquanto que o biossurfactante não-purificado obteve um valor igual a 22,1 Å2. Isso 

indica que, devido a maior área ocupada pelo surfactante purificado, será necessária uma 

menor quantidade de moléculas de surfactante para saturar a interface (Γ) (SANTOS et 

al., 2009). Esse resultado está de acordo com o fato de que o processo de purificação 

modifica a estrutura do biossurfactante através da protonação dos íons carboxilatos, 

alterando suas propriedades. Uma vez que as diferenças estruturais nas cadeias de 

hidrocarbonetos são responsáveis pela configuração das micelas (CASTRO DANTAS et 

al., 2002).  
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6.3.3 Taxa de emulsificação 

 

A habilidade de ambos os ramnolipídeos de estabilizar uma emulsão foi avaliada 

para uma faixa de concentração de 50 mg/L a 260 mg/L. A capacidade do ramnolipídeo 

não-purificado em emulsionar o petróleo foi maior do que a do biossurfactante purificado. 

A taxa máxima de emulsificação (E24) foi de 69% e 65%, respectivamente. Porém, ambos 

os resultados apresentados estão condizentes com outros estudos, que obtiveram uma taxa 

de emulsão de 68% (AMANI et al., 2010). 

Desta maneira, como a emulsificação depende da formação de micelas, a 

acidificação da solução para purificação do biossurfactante também pode provocar 

alteração nesse processo, devido à protonação dos íons carboxilatos (SOUSA et al., 

2014a). Essa modificação na estrutura provocou menores valores de taxa de 

emulsificação para o ramnolipídeo purificado. Entretanto, apesar disso, os resultados 

obtidos mostraram que ambos os extratos são bons candidatos para a aplicação em 

MEOR. 

6.3.4 Recuperação avançada melhorada por microrganismo (MEOR) 

 

Os resultados dos seis ensaios de MEOR desenvolvidos nesse trabalho, para os 

três tipos de óleo e dois tipos de biossurfactante (ambos a uma concentração de 50% 

acima da c.m.c.), foram representados através de uma relação entre o Fator de 

Recuperação (%) e volume poroso injetado, nas Figuras 31 e 32. O primeiro parâmetro é 

a relação entre o volume de óleo recuperado e o volume de óleo presente na rocha. Já o 

segundo parâmetro é a razão entre o volume de fluido injetado e o volume poroso da 

rocha, sendo uma medida adimensional. Ao adotar esses parâmetros, é possível comparar 

resultados obtidos em reservatórios de diferentes dimensões. 
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Figura 31: Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de 

biossurfactante não-purificado (extrato livre de células). 

 

Para as seis situações estudadas, ocorreu uma estabilização da produção de óleo 

após a injeção de aproximadamente seis volumes porosos de solução salina. Isso indica 

que não há mais produção de óleo no processo de recuperação convencional, sendo 

necessária a adoção de um método de recuperação terciária. Para todas as situações 

estudadas, o fator de recuperação após a injeção de solução salina não ultrapassou 40%, 

como mostrado na Tabela 14. Esse resultado condiz com o que acontece em campos de 

petróleo, onde de 50 a 60% do óleo permanece aprisionado no reservatório após a 

recuperação secundária (AL-WAHAIBI et al., 2016; GEETHA; BANAT; JOSHI, 2018; 

RUDYK et al., 2017). 
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Figura 32: Fator de Recuperação em função do volume poroso injetado para solução de 

biossurfactante purificado. 

 

 

Em todos os casos estudados, a maior remoção de petróleo durante a recuperação 

terciária ocorreu após a injeção de quatro volumes porosos. Esse aumento da produção 

de óleo pode ser relacionado à redução da tensão interfacial entre a água e o óleo pelo 

aumento das moléculas de biossurfactante presente no sistema. Estas moléculas, por sua 

vez, se distribuem entre a interfase e permite que o óleo aprisionado seja extraído 

(KHAJEPOUR et al., 2014; KUMAR; MANDAL, 2017). 

 

Tabela 14: Resumo dos Fatores de Recuperação para os ensaios de MEOR. 

Tipo de 

Ramnolipídeo 
Petróleo 

Fator de 

Recuperação 

Convencional 

Fator de 

Recuperação 

Avançada 

Fator de 

Recuperação 

total 

Não-purificado 

21,90 °API 38,08±1,12% 7,67±0,77% 45,75±1,19% 

27,67 °API 37,20±1,17% 10,24±0,85% 47,45±1,78% 

30,34 °API 38,42±0,70% 5,13±0,59% 43,55±0,11% 

Purificado 

21,90 °API 36,62±0,95% 6,89±0,33% 43,51±1,28% 

27,67 °API 31,39±1,07% 5,17±0,68% 36,56±1,01% 

30,34 °API 39,95±1,18% 3,40±0,28% 43,35±1,18% 
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De modo geral, os resultados apresentaram valores um pouco abaixo do que os 

obtidos em outros estudos. Em testes realizados com o ramnolipídeo produzido pela P. 

aeruginosa SP4, foi obtido um fator de recuperação total de 57,01±0,58% 

(PORNSUNTHORNTAWEE et al., 2008). Já para o biossurfactante produzido por uma 

cepa de Enterobacter cloacae, foi possível obter um fator de recuperação total de 50,5%, 

sendo 4,4% obtido após a injeção do produto da fermentação microbiana (KHAJEPOUR 

et al., 2014). Essas diferenças podem ser atribuídas à metodologia experimental aplicada, 

uma vez que o estudo realizado com a P. aeruginosa SP4 utilizou um sistema de coluna 

de areia compactada e o realizado com a Enterobacter cloacae utilizou um sistema de 

micromodelo de vidro. Enquanto isso, esse estudo, ao produzir plugs de arenito sintético, 

aproximou-se das condições em que o MEOR é aplicado, tanto no que se refere à rocha 

(BRYANT et al., 1994) quanto à permeabilidade (HOU et al., 2005; SAFDEL et al., 

2017). 

Diante dos resultados, pode-se observar que com o aumento do grau API dos 

óleos estudados um maior fator de recuperação convencional era obtido. Esse fato é 

justificado pela diferença de mobilidade entre a água e óleos mais viscosos (menor grau 

API), o que favorece a formação de caminhos preferenciais (THOMAS, 2001). 

Com exceção do fator de recuperação convencional para o óleo com grau API 

de 27,67 durante o experimento com o biossurfactante purificado, que obteve o menor 

fator de recuperação convencional, com um valor de aproximadamente 31%. Isso está 

relacionado à permeabilidade dos três arenitos utilizados, que obtiveram um valor médio 

de 33 mD, que é consideravelmente inferior à média geral de 36 mD. Esse parâmetro 

exerce grande influência na quantidade de óleo extraído e deve ser levado em 

consideração na avaliação dos resultados, sendo uma variável crucial para avaliar a 

performance da recuperação de petróleo, uma vez que mede a habilidade do fluido em 

escoar por um sistema poroso (ANDERSON, 1986; CRAIG JR., 1993; KHAJEPOUR et 

al., 2014). Além disso, a morfologia dos poros também determina o limite da pressão 

capilar necessária para que haja a mobilização do óleo (ARMSTRONG; 

WILDENSCHILD; BAY, 2015). Parâmetro este que também pode ter sido modificado 

pela maior umidade do arenito utilizado nesses plugs. 

Entretanto, para todos os óleos estudados, o ramnolipídeo não-purificado obteve 

melhores resultados, ou seja, um maior fator de recuperação da etapa avançada, apesar de 

ambos serem utilizados a uma concentração de 50% acima da c.m.c.. Esse resultado pode 

ser justificado pela presença de outros compostos no extrato não-purificado. Essas 
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substâncias podem agir sinergicamente com o biossurfactante e promover uma maior 

mobilização do petróleo (FERNANDES et al., 2016).  

Assim, os resultados obtidos nesse estudo indicam que altos investimentos em 

processos downstream de purificação podem não ser necessários, uma vez que, eles são 

responsáveis pela grande parcela dos custos da produção do biossurfactante em larga 

escala (MAKKAR; CAMEOTRA; BANAT, 2011; PASSMAN et al., 2013a) e não 

representam resultados efetivos no aumento do fator de recuperação avançada, quando 

comparado ao ramnolipídeo não-purificado. 

Entretanto, apesar da diferença apresentada, ambos os biossurfactantes 

estudados mostraram-se eficazes em aumentar o fator de óleo recuperado após a 

recuperação convencional. Eles mostraram resultados expressivos quando comparados a 

outros biossurfactantes e surfactantes sintéticos. Isso pode ser atribuído à presença de 

duas cadeias carbônicas em sua estrutura química, o que causa uma maior natureza 

hidrofóbica do composto e resulta em uma boa solubilização do óleo e recuperação de 

petróleo (PORNSUNTHORNTAWEE et al., 2008). 

 

6.4 Conclusão 

 

Nesse estudo, o biossurfactante produzido por uma cepa de Pseudomonas 

aeruginosa após passar por um processo downstream de purificação mostrou-se capaz de 

reduzir a 40,79 mN/m e emulsificar o petróleo a uma taxa de 65%. Essas características 

evidenciaram a capacidade de usar o ramnolipídeo purificado no processo de recuperação 

avançada de petróleo. 

Entretanto, o extrato livre de células (biossurfactante não-purificado) também 

apresentou características de ser um bom candidato para aplicação em MEOR. Sendo 

capaz de reduzir a tensão superficial da água para 35,26 mN/m e emulsionar o óleo bruto 

a uma taxa de 69%. 

Diante disso, ambos os biossurfactantes, purificado e não purificado, foram 

avaliados quanto sua habilidade em recuperar petróleo. Em todos os ensaios promovidos, 

para os três tipos de óleo estudados, o biossurfactante não-purificado apresentou uma 

maior eficiência em aumentar o fator de petróleo recuperado após a recuperação 

convencional. Sendo o melhor resultado obtido para o óleo com grau API de 27,97, 
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obtendo um Fator de Recuperação total de 47,45±1,78%, dos quais 10,24±0,85% 

corresponde à recuperação melhorada por microrganismo. 

Com isso, esse trabalho demonstra que o ramnolipídeo pode ser usado de forma 

eficiente para aplicações de MEOR. Além disso, ressalta que a aplicação de altos 

investimentos em processos de purificação pode não ser necessários, pois a presença de 

outros compostos no extrato pode agir sinergicamente e promover uma maior remoção 

de óleo. 
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7 CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos, este trabalho pode contribuir para a otimização 

da produção do biossurfactante ramnolipídeo produzido pela Pseudomonas aeruginosa e 

sua posterior aplicação na indústria de petróleo, mais especificamente para a aplicação na 

recuperação avançada de petróleo melhorada por microrganismo. 

Para isso, a otimização da produção foi obtida através da técnica de planejamento 

experimental estatístico. Foi utilizado o Plackett-Burman para a seleção das variáveis que 

influenciam a produção, estando entre elas fatores que afetavam a composição do meio e 

as condições fisiológicas da bactéria. Com os fatores significativos, foi utilizado um 

planejamento composto central, o qual permitiu o desenvolvimento de um modelo 

significativo e preditivo e a predição das condições ótimas para alcançar a máxima 

produtividade. 

Com as condições de cultivo (30,2 °C, pH de 7,3 e 10,3 dias de cultivo) e a 

formulação do meio (118 g/L de glicerol, 8,66 g/L NaNO3, 0,5 g/L MgSO4.7H2O, 1,0 g/L 

K2HPO4 e 0,5 g/L KH2PO4) otimizadas, foi possível atingir uma concentração final de 

0,877 g/L de ramnolipídeo. 

A partir dos parâmetros otimizados pelo algoritmo genético, observou-se que o 

modelo de Monod é o que melhor prediz os dados experimentais, uma vez que, a cepa de 

Pseudomonas aeruginosa não apresentou indícios de inibição do seu crescimento pelo 

substrato. Desta maneira, o entendimento da cinética de geração do ramnolipídeo pode 

contribuir para melhorar a performance de biorreatores no processo de scale-up da 

produção. 

O biossurfactante produzido também foi caracterizado, mostrando uma 

satisfatória redução da tensão superficial, atingindo valores de 35,26 mN/m, para uma 

c.m.c. de 127 mg/L, e um índice de emulsão de 69% para o petróleo e 67% para o n-

hexano. Além disso, o ramnolipídeo também se mostrou estável para amplas faixas de 

pH e de salinidade. Isso, comprovou a capacidade do bioproduto em ser um forte 

candidato para a aplicação em MEOR. 

A habilidade do biossurfactante em recuperar petróleo foi demonstrada através 

de nove ensaios promovidos com três concentrações de ramolipídeo, 30, 50 e 100% acima 

da c.m.c., e três tipos de petróleo, grau API de 30,34, 27,97 e 21,90. O melhor resultado 
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obtido foi um Fator de Recuperação Total de 50,45±0,79%, do qual 11,91±0,39% 

corresponde a recuperação avançada melhorada por microrganismo. Esses resultados se 

mostraram expressivos, quando comparados a outros biossurfactantes e surfactantes 

sintéticos, demonstrando que o ramnolipídeo pode ser usado de forma eficiente para 

aplicações em MEOR. 

Além disso, através de ensaios adicionais de recuperação, em que o 

biossurfactante foi utilizado após ser mantido armazenado a 40 °C por dois meses, foi 

demonstrado que a biodegradabilidade do ramnolipídeo não se mostrou uma 

desvantagem, uma vez que fatores semelhantes de recuperação foram atingidos antes e 

após os dois meses. 

Por fim, este trabalho também demonstrou que a necessidade de aplicação de 

altos investimentos no processo de purificação do biossurfactante pode não ser 

necessário. Em ensaios adicionais promovidos para a concentração de 50% acima da 

c.m.c., após o ramnolipídeo passar por um processo de purificação por acidificação, para 

os três tipos de óleo, foi observado que o biossurfactante não-purificado apresentou maior 

eficiência em aumentar o fator de óleo recuperado após a recuperação convencional.  A 

presença de outros compostos no meio fermentado pode agir sinergicamente e promover 

uma maior remoção de óleo, não justificando o aumento dos custos em processos 

downstream para a produção do ramnolipídeo.
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