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RESUMO

A importância do Petróleo na organização atual da nossa sociedade nos leva a pensar em caminhos alternativos para aproveitamento da 
utilização do mesmo e minimização do seu potencial poluidor. Não sendo apenas uma das principais fontes de energia utilizadas pela 
humanidade, seus derivados são a matéria prima para produção de inúmeros bens de consumo. Durante os processos de refino e preparação, 
desde o petróleo cru, temos a geração abundante de efluentes oleosos, muitas vezes emulsionados, ou seja, efluentes homogêneos compostos 
pela mistura de óleo e a água, seja ela dos próprios processos ou da limpeza e resfriamento das refinarias. Este trabalho tem por objetivo o uso de 
biocatalizadores imobilizados com potencial de reuso na rota de reacional de tratamento, capazes de “quebrar” a emulsão de óleo/água. 
Inicialmente foi produzida a enzima lipases pela levedura yarrowia lipolytica (IMUFRJ 50682) em reator multifásico com meio YPD por 24 horas, a 
29°C e 600 rpm de rotação. A síntese do suporte magnético (nanopartículas magnéticas constituídas de magnetita) foi efeituado por meio de 
coprecipitação. A imobilização do meio reacional contendo lipase no suporte magnético levedura contendo as lipases foi imobilizado no suporte 
magnético por adsorção superficial e entre poros, conduzida mecanicamente em agitador orbital (40 rpm), atividade enzimática final foi 
quantificada em 1750 U/g. O efluente sintético foi constituído pela agitação mecânica de petróleo bruto diluído em água durante 15 min a 400 
rpm. As concentrações iniciais foram de 1.200 mg/L e 600 mg/L de petróleo. Para comparação inicial foram utilizados como coagulantes Sulfato 
de Alumínio, Cloreto de Alumínio e o biocatalizador imobilizado, todos com nas concentrações de 30 mg/L, o período reacional (retenção 
hidráulica) foi determinando em 20 min. Foram avaliados óleos e graxas e sólidos totais. Resultados iniciais demostram que o biocatalizador 
imobilizado atingiu um resultado de remoção 80% mais efetivo para remoção de óleos e graxas em relação aos catalizadores químicos. Em 
comparativo a sólidos totais o sistema enzimático mostrou-se 85% mais eficiente que os coagulantes utilizados como métodos comparativos. O 
projeto encontra-se andamento, serão analisados o tempo de retenção hidráulica com variação de 10, 15 e 30 min; as análises serão 
complementadas com DQO, DBO, OD, sólidos totais, fosfato e nitrogênio total e amoniacal.
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