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RESUMO 
 
 
KAMEDA, Etel. UTILIZAÇÃO DE PREPARAÇÕES AMILOLÍTICAS NA REMOÇÃO DE REBOCO 
EM OPERAÇÕES DE COMPLETAÇÃO. Orientadoras: Maria Alice Zarur Coelho e Marta Antunes 
Pereira Langone. Rio de Janeiro, 2007. Dissertação (Doutorado em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos). 
 

ETEL KAMEDA 
 
 
Na perfuração de poços de geometria horizontal ou complexa, o contato do fluido de 
perfuração com a zona produtora pode reduzir a produtividade pela invasão desses fluidos na 
parede do poço. Os fluidos de perfuração constituem-se, geralmente, de polímeros naturais 
como o amido e a goma xantana. Estes polímeros se depositam na parede do poço formando 
um reboco interno e externo (filter-cake). Tradicionalmente são utilizados ácidos ou oxidantes 
fortes para remoção do reboco. Contudo, estes compostos não possuem especificidade em 
relação ao substrato, reagindo com qualquer substância que seja passível de degradação. Uma 
alternativa é o emprego de preparações enzimáticas que hidrolisem os polímeros presentes no 
reboco. O potencial de aplicação das enzimas deve-se à especificidade em relação ao 
substrato, uma ação mais “limpa”, além de apresentarem uma taxa mais lenta de degradação 
dos polímeros que os oxidantes, o que conduz a uma degradação mais uniforme do reboco. 
Duas preparações enzimáticas, um quebrador comercial de reboco e de uma α-amilase 
comercial, foram estudadas de modo comparativo. Os perfis cinéticos da hidrólise de amido 
apresentados por ambas as amostras foram muito semelhantes, assim como seus perfis 
proteicos. A estabilidade térmica de soluções, com concentração de 1% (v/v) em salmoura 
(NaCl 3,5 M), foi avaliada em temperaturas de poço (65, 80 e 95oC). As duas preparações 
mostraram-se mais estáveis a 65 e a 80oC. O aumento da concentração das preparações 
enzimáticas para 5 e 10% (v/v) melhorou a termoestabilidade. Os efeitos de alguns 
parâmetros importantes, como temperatura (65, 80 e 95oC), concentração de enzima (1, 5,5 e 
10% v/v) e concentração de cálcio(5, 70 e 135 ppm), sobre a atividade da α-amilase 
comercial foram investigados utilizando o planejamento fatorial 23. A temperatura mostrou 
ser o parâmetro mais importante para a estabilidade da enzima. Os ensaios combinando a 
temperatura (65 e 80oC) e o diferencial de pressão (100, 500 e 1000 psi) mostraram mais uma 
vez que a temperatura é o fator chave na estabilidade enzimática das formulações. A pressão 
hidrostática (6000 psi) não afetou a atividade amilolítica das preparações em salmoura. Os 
estudos cinéticos a 65 e a 80oC apresentaram inibição mista em salmoura, alterando os valores 
de Km e Vmáx das duas preparações enzimáticas avaliadas. Ambas as preparações foram 
capazes de hidrolisar amido presente no reboco, tendo como produtos da reação glicose e 
maltose. 
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ABSTRACT 
 
 
KAMEDA, Etel. USE OF AMILOLYTIC PREPARATIONS FOR FILTER-CAKE REMOVAL IN 
COMPLETATION OPERATIONS. Advisors: Maria Alice Zarur Coelho and Marta Antunes 
Pereira Langone. Rio de Janeiro, 2007. D.Sc. Thesis (Doutorado em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos). 
 

ETEL KAMEDA 
 
 
The drilling fluid contact with the productive zone can reduce the productivity by fluid 
invasion in the borehole wall in drilling wells in horizontal or complex configurations. 
Drilling fluids usually comprise natural polymers as starch and xanthan gum. These polymers 
can deposit as a filter-cake on the wellbore wall. A common approach to remove this filter-
cake is the application of acids or strong oxidative solutions. However, these compounds are 
non-specific and can react with most species that are acid soluble or oxidizable. An alternative 
is the use of enzymatic preparations that are able to hydrolyze such polymers. Enzymes are 
very specific catalysts, are inherently environmentally friendly and, the enzymatic 
degradation rate is slower than that one achieved by oxidative species, leading to uniform 
filter cake degradation. 
Two enzymatic formulations, a filter-cake breaker and a commercial α-amylase, were 
compared. The kinetic behaviors of starch hydrolysis for both reactants were very similar, as 
well as its electrophoresis profiles presenting identical protein molecular weight. 
Thermal stability of 1% (v/v) enzyme preparations in brine solution (3,5 M NaCl) was 
analized under wellbore temperatures (65, 80 and 95oC). Both enzymatic formulations were 
stable at 65 and 80oC. The increase on enzyme concentration to 5 and 10 % (v/v) improved 
thermal stability. The effects of some important process parameters, like temperature (65, 80 
and 95oC), enzyme concentration (1, 5.5 and 10% v/v) and calcium concentration (5, 70 and 
135 ppm) on commercial α-amylase stability were investigated using 23 factorial design. 
Temperature was the most important parameter for enzyme stability. Combined differential 
pressure (100, 500 and 1000 psi) and temperature (65 and 80oC) assays showed once more 
that temperature is the key factor in formulations stability. Hydrostatic pressure (6000 psi) did 
not impact the amilolytic activity in brine solution. The kinetic study at 65 and 80oC showed 
mixed-type inhibition in brine solution, affecting both Km and Vmax values for both 
enzymatic formulations. The enzyme preparations were able to hydrolize starch in filter-cake 
given glucose and maltose as reaction products. 
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1. INTRODUÇÃO 

A perfuração de poços de petróleo consiste basicamente em utilizar uma broca junto 

com fluidos de perfuração que carreiam os fragmentos de rocha para superfície, resfriam e 

lubrificam a broca, além de outras funções. Durante a perfuração, os fluidos que acompanham 

a broca formam um reboco na parede do poço, necessário para manutenção da estrutura da 

formação, mas que precisa ser removido no momento no qual o poço inicia a produção do 

petróleo. 

Em poços verticais, a formação de reboco não é considerada um grande problema para 

a drenagem do óleo, uma vez que a zona produtora desses tipos de poços é normalmente 

canhoneada (comunicação técnica PETROBRAS). No entanto, na última década aumentou 

muito a demanda por perfurações de poços horizontais, em detrimento aos poços verticais, 

visto que os primeiros mostraram melhor performance. 

Os poços horizontais têm a capacidade de aumentar a vazão de hidrocarbonetos 

produzidos de 2 a 8 vezes mais que um poço vertical de mesma profundidade. Contudo, a 

perfuração horizontal representa uma operação mais complexa que a vertical, acarretando 

problemas operacionais como a remoção do reboco formado (Bennion et al., 1994; Queiroz, 

1999). 

Um dos tipos de fluidos de perfuração comumente utilizados é conhecido como 

fluidos à base de água, compostos principalmente de polímeros naturais (amido e goma 

xantana, por exemplo). O reboco é formado pela deposição dos sólidos presentes nesses 

fluidos, principalmente os polímeros, na parede da formação, que conduz a uma diminuição 

na produção do poço. 

Tradicionalmente, a remoção desse reboco é realizada pela adição de soluções de 

ácidos e/ou de oxidantes. Porém, estes são reagentes não específicos que acabam atacando 
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não só o reboco, mas também as tubulações, os hidrocarbonetos e alguns componentes da 

formação. Uma solução alternativa é a aplicação de soluções enzimáticas que hidrolisem os 

polímeros presentes no reboco (Beall et al., 1996). 

A vantagem da utilização das enzimas é que estes catalisadores atuam de forma 

específica sobre os substratos. Em relação ao reboco, as enzimas atuam sobre os polímeros 

que os formam, não degradando a formação, nem reagindo com os equipamentos e/ou com o 

produto. As enzimas apresentam uma taxa de degradação dos polímeros mais lenta que os 

ácidos e os oxidantes, o que conduz a uma degradação mais uniforme do reboco. Esta 

degradação mais uniforme evita que haja a invasão da formação pelo fluido de completação, o 

que é mais desejável (Navarrete et al., 2000). 

Frente às vantagens da aplicação da tecnologia enzimática na remoção de rebocos 

poliméricos, vários produtos comerciais têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos 

(vide Anexo 1). No entanto, foram encontradas poucas publicações que tenham relatado a 

viabilidade das enzimas na remoção de reboco polimérico sob ponto de vista do estudo 

cinético e do conhecimento detalhado do mecanismo de degradação (Battistel et al., 2005). 

Portanto há uma necessidade do conhecimento do comportamento das enzimas nesse processo 

industrial singular que é a perfuração de poços de petróleo. 

Assim sendo, este trabalho teve como objetivo o estudo da viabilidade da aplicação de 

duas enzimas comerciais na degradação de rebocos poliméricos, através da análise do 

comportamento cinético das mesmas em condições de poço. A demanda por tal abordagem 

adveio do Setor de Tecnologia e Engenharia de Poço (PETROBRAS/CENPES/TEP), junto ao 

qual o projeto em tela foi desenvolvido. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Poços de Petróleo 

2.1.1. Perfuração e completação de poços 

A perfuração de poços é normalmente realizada por uma sonda rotativa. As rochas são 

fragmentadas por uma broca que fica na extremidade de uma coluna de perfuração, a qual 

consiste de comandos (tubos de paredes espessas) e tubos de perfuração (tubos de paredes 

finas). Os fragmentos da rocha são continuamente removidos pelos fluidos (lamas) de 

perfuração (comunicação técnica PETROBRAS). 

O fluido é injetado por bombas de deslocamento positivo para o interior da coluna de 

perfuração e retorna à superfície através do espaço anular entre as paredes do poço e da 

coluna. Após atingir uma determinada profundidade, a coluna de perfuração é retirada e é 

descida uma coluna de revestimento de aço no poço (Figura 2.1). O espaço anular entre a 

tubulação de revestimento e a parede do poço é preenchida por cimento (operação de 

cimentação), de modo que as rochas atravessadas sejam isoladas, evitando a migração de 

fluidos entre as diversas zonas permeáveis por detrás do revestimento, possibilitando que a 

tubulação seja fixada, e que a perfuração continue com segurança. Terminada a cimentação é 

descida mais uma vez a coluna de perfuração, tendo agora uma broca de diâmetro menor do 

que a do revestimento. Portanto, pode-se observar que o processo de perfuração ocorre em 

diversas fases e com diferentes diâmetros de broca. O número de fases depende das 

características das zonas a serem perfuradas e da profundidade final prevista (Thomas et al., 

2001). 
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Figura 2.1. Esquema de revestimento de poços (Thomas et al., 2001). 

 
Após a perfuração, segue-se a etapa de completação, nome dado ao conjunto de 

operações responsáveis por equipar o poço para produção de óleo e/ou de gás ou para a 

injeção de fluidos no reservatório. A completação objetiva otimizar a vazão de produção (ou 

de injeção) e torná-la o mais permanente possível, minimizando a necessidade de intervenções 

futuras para manutenção do poço (operações workover) (Thomas et al., 2001). 

As operações que constituem a completação são muito complexas. Dentre elas, pode-

se destacar os tipos de revestimento da zona produtora, que podem ser a poço aberto, com 

liner rasgado ou com revestimento canhoneado (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2. Tipos de completação. Revestimento: a) a poço aberto; b) com liner rasgado; c) 

canhoneado (Thomas et al., 2001). 
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Na completação a poço aberto (Figura 2.2a) a zona produtora não é revestida. Este tipo 

de completação é utilizada normalmente em formações bem consolidadas e/ou poços de 

geometria horizontal. As principais vantagens deste tipo de completação incluem a redução de 

custos do revestimento e do canhoneio e a maior área aberta ao fluxo. Entretanto, a 

completação a poço aberto é menos seletiva e há impedimento de correções futuras quando 

fluidos não desejáveis são produzidos, no caso de água em poços de óleo (Thomas et al., 

2001, comunicação técnica PETROBRAS). 

O liner é uma coluna de revestimento que é descida no poço e posicionada na região 

desejada. No revestimento com liner rasgado (Figura 2.2b), este desce previamente rasgado, 

ou seja, o tubo de revestimento possui fendas ou telas, e é colocado em frente às zonas 

produtoras. Suas principais vantagens são semelhantes àquelas do poço aberto. Além disso, 

este tipo de revestimento sustenta as paredes do poço, apesar do custo adicional. O 

revestimento com liner rasgado é pouco utilizado para poços convencionais, mas pode ser 

aplicado em poços horizontais (Thomas et al., 2001, comunicação técnica PETROBRAS). 

No poço revestido e canhoneado (Figura 2.2c), após o poço ser perfurado até a 

profundidade final, o revestimento de produção é descido até o final do poço e em seguida é 

cimentado o espaço entre o revestimento e a parede do poço. Por fim, é feito o canhoneio nas 

áreas de interesse com jatos explosivos. Este tipo de completação é mais seletiva em relação 

aos intervalos de interesse para produção ou para injeção e possui maior facilidade nas 

operações de estimulação e restauração. Neste procedimento existe um custo adicional 

associado ao revestimento e ao canhoneio (Thomas et al., 2001). 
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2.1.2. Tipos de poços 

Os poços verticais foram durante muito tempo os mais usados pela indústria do 

petróleo na perfuração de poços produtores. Todavia, houve o desenvolvimento da tecnologia 

de poços de geometria complexa, como os poços direcionais, os horizontais (Figura 2.3) e os 

multilaterais (Figura 2.4), que diferem dos verticais por apresentarem um desvio em sua 

trajetória. Essas novas conformações mostraram ser alternativas muito mais produtivas. Além 

disso, permitiram um retorno mais rápido do investimento do que um poço vertical de mesma 

profundidade. Isto levou a um aumento na demanda por essas arquiteturas e, 

conseqüentemente, ao aparecimento de novos problemas, como a necessidade de remoção do 

dano à formação, causado pelo filme formado pelo fluido de perfuração nas faces da formação 

(Browne et al. 1994, 1995, comunicação técnica PETROBRAS). 

 

 
Figura 2.3. Poços vertical, direcional e horizontal (Frota , 2003 apud Garcia, 1997). 
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Figura 2.4. Poço multilateral (cortesia PETROBRAS) 

 

Uma das principais vantagens de perfurar poços horizontais é o fato deste tipo de 

arquitetura oferecer uma grande área de contato com o reservatório, ou seja, há um aumento 

da área de escoamento (Figura 2.5a). Para a mesma vazão do fluxo de produção, a variação da 

pressão por metro no poço horizontal é menor que no poço vertical, isso o torna mais atrativo 

em aplicações de recuperações de óleo. Além disso, poços de trajetória horizontal conseguem 

acompanhar reservatórios mais estreitos (Figura 2.5b) e reduzir a formação de cones de água 

(deslocando-se para cima) ou gás (deslocando-se para baixo) (Figura 2.5c) (Prado, 2003), pois 

reduzem o diferencial de pressão necessário para atingir vazão elevada e é possível a produção em 

mais de uma zona (comunicação técnica PETROBRAS). 
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Figura 2.5. Vantagens dos poços horizontais (modificado de Prado, 2003) 

 
Finalizada a perfuração de um poço horizontal, é feito seu condicionamento para 

colocá-lo em produção. Durante a completação desse tipo de poço, normalmente não se 

reveste o intervalo com a rocha produtora de hidrocarbonetos. Assim, para que se possa 

eliminar toda a obstrução que o impeça de produzir satisfatoriamente, é necessária a remoção 

do reboco formado pelo fluido de perfuração (comunicação técnica PETROBRAS).  

 

2.1.3. Fluidos de perfuração 

 Carrear os cascalhos até a superfície; 

 Resfriar e lubrificar a broca; 

 Exercer pressão hidrostática suficiente contra as zonas permeáveis (de interesse ou não) 

para evitar influxo de fluidos da formação para o poço; 

 Manter a estabilidade do poço; 

 Reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e as paredes do poço; 

 Propiciar a coleta de informações do poço através de cascalhos, testemunhos e perfis; 

 Aliviar o peso da coluna de perfuração (efeito de flutuação). 
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Basicamente existem três classes de fluidos de perfuração: a base de água, a base de 

óleo e a base de ar (Thomas et al., 2001, Caenn e Chillingar, 1996). 

a) a) Fluidos a base de óleo: são emulsões, onde a fase continua é um óleo. Possuem maior 

estabilidade a altas temperaturas. Os fluidos a base de óleo são menos utilizados do que os 

a base de água devido ao alto custo inicial e ao elevado grau de poluição. 

b) b) Fluidos a base de ar ou a gás: são fluidos que utilizam ar ou gás (ex. nitrogênio), total 

ou parcialmente, como fase continua do fluido circulante na perfuração rotativa. 

c) c) Fluidos a base de água: a maioria das operações de perfuração utiliza fluidos a base de 

água. Estes fluidos constituem-se em suspensões aquosas sendo a função da água (fase 

continua) dispersar os materiais coloidais, tais como argilas e/ou polímeros, que são os 

responsáveis pela viscosidade do fluido (viscosificante). Estão presentes neste tipo de 

fluidos outros produtos químicos como alcalinizantes, dispersantes, carbonato de cálcio ou 

partículas de sal e bactericidas. Os fluidos de perfuração a base de água compostos 

exclusivamente por polímeros (amido ou celulose e/ou goma xantana) são amplamente 

utilizados. Estes polímeros podem estar presentes no fluido como uma mistura ou não 

(Suhy e Harris Jr., 1998). 

A água é a fase contínua e o principal componente de qualquer fluido a base de água, 

podendo ser doce, dura ou salgada. A água doce apresenta salinidade até 1000 ppm de NaCl, 

pois até esta concentração salina a água possui suas propriedades próximas a da água pura. 

Portanto, não há necessidade de pré-tratamento da água doce, porque não afeta o desempenho 

dos aditivos empregados no preparo do fluido. A água dura tem como característica principal 

a presença de sais de cálcio e de magnésio dissolvidos, em concentração suficiente para 

alterar o desempenho dos aditivos químicos. Uma dureza superior a 200 ppm já é suficiente 

para causar problemas durante o preparo do fluido. A água salgada é aquela com salinidade 

superior a 3500 ppm de NaCl e pode ser natural (água do mar, por exemplo) ou pode ser 

 



 10

salgada pela adição de sais como NaCl, KCl ou CaCl2. A água com salinidade entre 1000 e 

3500 ppm denomina-se salobra. Os fatores considerados na seleção da água de preparo são: 

disponibilidade, custo de transporte e tratamento; tipos de formações geológicas a serem 

perfuradas e produtos químicos que comporão o fluido (comunicação técnica da 

PETROBRAS). 

Os componentes básicos de um fluido de perfuração a base de água são: água, 

viscosificante, geleificante, alcalinizante, floculante, inibidor físico ou químico, dispersante, 

redutor de filtração e adensante (Tabela 2.1). Embora este conjunto represente os 

componentes mais utilizados, a ausência ou presença de alguns deles na composição de algum 

tipo de fluido dependerá do projeto e da finalidade deste fluido. Além disso, outros produtos 

químicos mais específicos (anti-corrosivos, anti-espumantes, etc) podem esporadicamente 

compor o fluido, dependendo das necessidades circunstanciais. 

 
Tabela 2.1. Principais componentes dos fluidos de perfuração a base de água 

Componentes Concentração Função 

Água ---- Meio de dispersão 

Bentonita (argila) 5 – 30g/350mL Viscosificante e 
geleificante 

Soda cáustica, CaO ou 
MgO 0,25 – 1,0g/350mL Alcalinizante e/ou 

floculante 
Amido ou CMC de 
baixa viscosidade 4,0 – 12,0 (1 – 4)g/350mL Redutor de filtrado 

Polímeros 0 – 2,0g/350mL Viscosificante e/ou 
inibidor físico 

Eletrólitos (Ca(OH)2, 
NaCl, KCl, CaCl2, etc) 0 – 15g/350mL Inibidor químico 

Barita, hematita (argilas) Função da densidade 
programada Adensante 

(Comunicação técnica da PETROBRAS) CMC = carboximetilcelulose. 
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Os materiais coloidais dispersos na água (argilas e/ou polímeros) controlam a 

viscosidade, o limite de escoamento, as forças géis e o filtrado em valores adequados para 

conferir ao fluido uma boa taxa de remoção dos sólidos perfurados e a capacidade de 

estabilização das paredes do poço. 

Dentre outros aditivos químicos estão incluídos: 

 Alcalinizantes e controladores de pH. Ex.: soda cáustica, potassa cáustica, cal hidratada e 

óxido de magnésio; 

 Dispersantes. Ex.: lignossulfonato, tanino, lignito e fosfatos; 

 Redutores de filtrado. Ex.: amido e carboximetilcelulose (CMC); 

 Floculantes. Ex.: soda cáustica e cal 

 Polímeros em geral. Ex.: CMC, hidroxietilcelulose (HEC), goma xantana, poliacrilamida, 

etc, utilizados para viscosificar, deflocular ou reduzir filtrado. 

 Surfactantes, empregados como emulsificantes e redutores de tensão superficial; 

 Removedores de cálcio e magnésio. Ex.: bicarbonato de sódio; 

 Inibidores de formações ativas. 

 
Para a perfuração de poços horizontais, foram desenvolvidos fluidos de perfuração 

específicos, designados fluidos drill-in, que possuem características tanto de fluidos de 

perfuração como de completação. Esses fluidos contêm aditivos que minimizam o dano à 

formação e, conseqüentemente, maximizam a produção do poço. Os sistemas de fluidos drill-

in à base de água são os mais utilizados sendo, compostos basicamente de goma xantana 

(viscosificante), amido hidroxipropilado (controlador de filtrado), óxido de magnésio 

(alcalinizante), KCl ou NaCl (inibidores de argilas adensantes) e agente de bridging 

(tamponamento), que pode ser o cloreto de sódio ou o carbonato de cálcio micronizados 

(Queiroz, 1999). 
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Os fluidos drill-in possuem diferentes formulações, sendo cada uma delas 

desenvolvida para um determinado tipo de formação ou condição de operação. Nas 

formulações comumente utilizadas nas perfurações de poços horizontais nas bacias brasileiras 

off-shore, a proporção de amido em relação à goma xantana está em torno de 8:1 (Queiroz, 

2006). 

 

2.2. Dano à Formação: Reboco Polimérico 

Dano à formação é uma terminologia genérica que se refere ao prejuízo na 

permeabilidade do reservatório de petróleo causado por vários processos adversos. O dano à 

formação é um problema operacional e econômico que pode ocorrer durante as várias fases da 

recuperação de óleo e de gás, incluindo a produção, a perfuração e as operações de workover. 

A maior parte dos danos à formação ocorre nas proximidades do poço e resulta, na maioria 

dos casos, no entupimento dos poros com detritos. Estes detritos podem ser de origem 

química (interação dos fluidos injetados e a rocha reservatório), física (deslocamento das 

partículas por forças hidrodinâmicas) ou biológica (devido à atividade de bactérias). 

Entretanto, o entupimento dos poros não é o único mecanismo de redução de permeabilidade, 

existem processos como a formação de emulsões e inchamento de argila que também podem 

ser responsáveis por outro tipo de dano à formação (comunicação técnica PETROBRAS). O 

presente estudo destaca apenas um tipo de dano à formação: o reboco (filter-cake) formado 

pelos fluidos de perfuração, especificamente pelos fluidos a base de água contendo polímeros 

naturais. 

Durante a perfuração, o contato do fluido de perfuração com a zona produtora pode 

alterar as características permo-porosas do reservatório, reduzindo a sua produtividade. 

Inicialmente é necessário prevenir a invasão dos fluidos da formação (óleo, gás, água) para 
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dentro do poço. Assim sendo, a pressão hidrostática relativa à coluna de fluido dentro do poço 

deve ser maior do que a pressão dos fluidos dentro dos poros da formação. Este diferencial de 

pressão entre o fluido e a formação faz com que o fluido seja empurrado contra a superfície 

permoporosa da parede da formação, dando origem a um processo de filtração ou invasão, 

que consiste em duas etapas (Nery & Macari, 2005 e comunicação técnica PETROBRAS): 

(1) invasão do filtrado: a parte líquida do fluido junto com alguns sólidos penetra na parede 

permoporosa do poço. Isto ocorre na parte inicial da parede, sendo a fase contínua (líquida) do 

fluido a que mais avança. A fase líquida que invade a formação é conhecida por filtrado ou 

perda d’água. 

(2) formação de um reboco: depósito dos sólidos do fluido de perfuração sobre as paredes do 

poço formando um filme.  

A invasão de fluidos de perfuração na parede do poço forma um reboco interno e 

externo (filter-cake), conforme esquema apresentado na Figura 2.6. O reboco formado é 

necessário durante a fase de perfuração para estabilizar a formação, mas não durante a fase de 

produção. 

 
Figura 2.6. Estrutura do reboco (comunicação interna PETROBRAS) 

 
Quando o poço possui uma geometria vertical, ao final da perfuração, são introduzidos 

tubos de revestimento e é realizada a cimentação. Na colocação do poço em produção, a 

 



 14

parede da formação invadida pelo fluido de perfuração, revestida e cimentada é canhoneada, 

ou seja, é perfurada utilizando-se projéteis especiais, conectando a zona produtora não 

invadida pelo fluido de perfuração com o poço. Portanto, a área danificada pelo fluido não 

constitui um problema na produção do poço vertical, como mostra a Figura 2.7 (Browne, 

1994). 

 
Figura 2.7. Esquema de um poço vertical com dano à formação e canhoneado (Queiroz e 

Massarani, 2003). 
 

Contudo, quando o poço é de geometria horizontal ou complexa, não se utiliza a 

descida de revestimento e nem é feito o canhoneio, para não comprometer a estabilidade da 

formação. A completação é feita normalmente a poço aberto, assim, a invasão do fluido na 

parede da formação passa a ser um problema, e o reboco formado nos poços horizontais 

(Figura 2.8) passa a influir na sua futura produção (Browne et al. 1994, 1995). Portanto, a 

solução volta-se para a remoção do reboco. A remoção do reboco vem sendo realizada por 

métodos físicos, químicos ou uma combinação dos dois. 
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Figura 2.8. Esquema de um trecho de um poço horizontal com reboco (Queiroz, 2006). 

 

2.3. Remoção de Reboco por Ácidos e por Oxidantes Fortes 

Tradicionalmente, com o intuito de minimizar o dano à formação e remover o reboco 

formado pelo fluido de perfuração nos poços horizontais são utilizadas soluções de ácidos ou 

de oxidantes fortes. A acidificação consiste na injeção, por bombeamento, de um ácido (ou de 

soluções ácidas), tendo como um dos objetivos remover o dano a formação e/ou estimular o 

poço para a produção. Depois da acidificação, o ácido injetado deve ser retirado da formação, 

de forma a prevenir a formação de precipitados (Thomas et al., 2001). 

Os oxidantes são usados com a mesma função, sendo os persulfatos (ex. persulfato de 

amônia) e os peróxidos os mais freqüentemente utilizados, e entre as espécies ácidas, o ácido 

clorídrico e o ácido acético são comumente empregados (Hodge et al., 1996, Brannon e Tjon-

Joe-Pin, 1995a e b). 

Uma característica problemática da adição de ácidos e de oxidantes é que estes 

reagentes não possuem especificidade em relação ao substrato que atacam. Eles reagem com 

qualquer substância que seja passível de degradação, incluindo as tubulações, os 

hidrocarbonetos e muitos dos componentes da formação, o que limita sua faixa de aplicação. 

Além disso, existem os problemas relacionados com a corrosão dos equipamentos e o fato de 
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que algumas formações são sensíveis aos ácidos (Tjon-Joe-Pin et al., 1993a e b). Um efeito 

adicional dos ácidos em relação à corrosão das tubulações é que eles provocam um aumento 

dos níveis de íons ferro no sistema, que pode resultar na formação de uma lama junto ao óleo 

cru (OECD, 2001). 

Hodge et al. (1996) utilizaram duas formulações ácidas para remoção de um reboco 

em escala de laboratório. O tratamento com uma formulação à base de ácido acético 10% 

(m/v) obteve uma permeabilidade de 40%, enquanto que a formulação de HCl 15% (m/v) 

obteve 80%. Contudo, quando a segunda formulação (HCl 15% (m/v)) foi testada em campo, 

em um poço horizontal, não houve uma melhora na produtividade. Ou seja, apesar do bom 

desempenho nos testes de laboratório, a aplicação desse tipo de tratamento no campo não 

apresentou uma remoção efetiva do reboco. 

A principal explicação encontrada na literatura (Suhy e Harris Jr., 1998; Beall et al., 

1996a) para a baixa eficácia dos ácidos e dos oxidantes na remoção do reboco nos poços 

horizontais é devido ao contato ineficiente entre o fluido de completação e o reboco. A reação 

de remoção do reboco pelos ácidos e/ou oxidantes dentro do poço não é controlada. O que 

ocorre é uma remoção muito rápida do reboco na parte anterior do poço (próximo à entrada), 

causando um aumento na permeabilidade nesta área antes que se consiga remover o reboco 

localizado nas regiões mais profundas do poço. Na área onde o reboco é removido mais 

rapidamente (entrada do poço) ocorre a penetração da formulação ácida na formação, 

deixando as demais áreas a serem acidificadas sem tratamento, o que não é desejado. A Figura 

2.9 ilustra um tratamento ácido convencional e o que caracteriza um problema denominado de 

divergência química (comunicação técnica PETROBRAS). 
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Figura 2.9. Esquema de um tratamento ácido convencional (modificado de Schlumberger, 

2007). 
 

Testes realizados por Burnett (1994) indicaram que as partículas de carbonato 

presentes no fluido encobertas pelo polímero podem impedir a remoção completa do reboco. 

No caso de reservatórios que apresentam baixas temperaturas, geralmente os ácidos e agentes 

oxidantes não conseguem remover o reboco completamente e deixam resíduos que podem 

entupir (“pluguear”) a formação reduzindo a produção (OECD, 2001). 
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2.4. Remoção de Reboco por Enzimas 

2.4.1. Características Gerais das Enzimas 

As enzimas são substâncias naturais envolvidas na maioria dos processos bioquímicos 

que ocorrem nas células vivas, estando presentes em todos os seres vivos. São proteínas e, 

portanto, consistem em cadeias de aminoácidos unidas por ligações peptídicas e articuladas 

em estruturas tridimensionais. As enzimas funcionam como catalisadores, ou seja, aumentam 

a velocidade da reação devido à diminuição da energia livre de ativação sem se deixar afetar 

pela reação propriamente dita (Figura 2.10). São capazes de decompor moléculas complexas 

em unidades menores (oligossacarídeos em açúcares menores, por exemplo), de catalisar 

alterações estruturais dentro de uma molécula (caso da isomerização da glicose em frutose), 

assim como podem ajudar a construir moléculas específicas (de material celular, por exemplo) 

(Stryer, 1992). 

Devido as suas características singulares, as enzimas têm sido amplamente utilizadas 

em diversos processos industriais, como nas indústrias têxtil, alimentícia e farmacêutica. A 

indústria petroquímica e a indústria de papel têm utilizado enzimas termoestáveis para 

eliminação de poluentes contendo enxofre através da biodegradação de compostos como o 

dibenzenotiofeno (Haki e Rakshit, 2003). As fontes para obtenção de enzimas podem ser os 

vegetais, os animais e os microrganismos, sendo que grande parte das enzimas utilizadas 

industrialmente tem origem microbiana (Spier, 2005).  

As enzimas apresentam um grau de especificidade muito maior do que os catalisadores 

químicos em relação à identidade dos compostos (substratos) atacados por elas e aos seus 

produtos, sendo muito rara a ocorrência de produtos secundários. As reações enzimáticas 

ocorrem em condições brandas de temperatura, de pressão e de pH. Ao contrário, a catálise 

química geralmente requer temperatura e pressão elevadas, assim como pHs extremos (Voet 

et al., 2002). 
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Para melhor compreensão do processo de remoção de reboco por via enzimática, uma 

abordagem sucinta sobre cinética enzimática, inibição enzimática e fatores ambientais que 

afetam a ação das enzimas será apresentada a seguir. 

 
a) Cinética enzimática 

Do ponto de vista termodinâmico, as enzimas atuam diminuindo a barreira energética 

que representa a energia de ativação requerida para obter um complexo ativado de transição 

que dará origem ao produto (Figura 2.10). Do ponto de vista cinético, a atividade enzimática 

se traduz no aumento da velocidade da reação catalisada, visto que, na ausência da enzima, a 

velocidade é geralmente desprezível. 

 
Figura 2.10. Efeito de um catalisador em uma reação (modificado de Voet et al., 2002). 

 
A cinética enzimática estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam a 

velocidade. É avaliada a quantidade de produto formado ou quantidade de substrato 

consumido por unidade de tempo. Entre as variáveis mais importantes na cinética enzimática 

estão a concentração de enzima, de substratos e produtos (inibidores, ativadores), a força 

iônica, o pH e a temperatura (Voet et al., 2002; Frontaura, 1994; Stryer, 1992). A utilização 

de enzimas em processos industriais freqüentemente demanda o conhecimento de seus 

comportamentos cinéticos (Uhlig, 1998). 
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A atividade enzimática é um valor importante para caracterizar uma enzima. A 

atividade depende da concentração da enzima e de substrato, sendo que sua quantificação se 

baseia na medida da velocidade inicial de reação, ou seja, sua atividade catalítica. A atividade 

enzimática assim definida representa o máximo potencial catalítico de uma enzima para um 

dado conjunto de condições ambientais. Mesmo que se pudesse quantificar uma determinada 

enzima em uma mistura, esta informação não necessariamente demonstraria sua capacidade 

catalítica (p.ex. a enzima poderia estar parcialmente inativada). Por isso, é mais adequado, do 

ponto de vista prático, a quantificação de uma enzima com base em medidas cinéticas. 

Segundo Segel (1993), uma unidade de atividade enzimática (U) é definida pela quantidade 

de enzima que produz a formação de 1 µmol de produto por minuto sob condições definidas. 

A atividade específica é o número de unidades de atividade por miligrama de proteína. 

O mecanismo de ação enzimática (Equação 2.1) tem sido explicado com base em 

diferentes hipóteses, dentre as quais a que representa o mecanismo da maioria das enzimas é a 

de Michaelis-Menten, que inclui a consideração do estado estacionário introduzido Briggs-

Haldane. Ambas se baseiam nas hipóteses de Henri que observou que a velocidade inicial de 

uma reação enzimática é proporcional à concentração da enzima e que sua dependência com  

a concentração de substrato é característica de um fenômeno de saturação, análogo ao 

observado em uma reação química reversível (Uhlig, 1998, Frontaura, 1994, Segel, 1993). 

A equação de Michaelis-Menten (Equação 2.2) é a equação básica da cinética 

enzimática. 

 

        Equação 2.1 
k2 

k-1 

k1 ESE + S E + P
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onde: E = enzima livre; S = substrato; ES = complexo enzima-substrato; e k1, k-1, k2 = 

constantes de velocidades para formação de ES, dissociação de ES e da decomposição de ES 

em P, respectivamente. 

 
De acordo com a teoria geral da ação das enzimas postulada por Michaelis e Menten, a 

enzima (E) inicialmente se combina com o substrato (S) para formar o complexo enzima-

substrato (ES), em um passo reversível e relativamente rápido. Em uma segunda etapa lenta, o 

complexo ES se quebra liberando a enzima livre e o produto de reação (P). Como a segunda 

reação é mais lenta, ela limita a velocidade da reação enzimática. Assim, a velocidade da 

reação enzimática deve ser proporcional à concentração de ES (Lehninger et al., 2002). 

O modelo proposto por Michaelis e Menten, que explica o comportamento cinético 

observado para a maioria das enzimas, está ilustrado na Figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11. Representação gráfica da equação de Michaelis-Menten 

 
Para muitas enzimas em baixas concentrações de substrato, a curva de v0 (velocidade 

inicial da reação) versus [S] (concentração de substrato) é essencialmente linear, ou seja, a 

velocidade (para fins práticos) é diretamente proporcional à concentração de substrato, sendo 

considerada uma região de cinética de primeira ordem. Em altas concentrações de substrato 

ocorre a velocidade máxima de uma reação (Vmax), onde a velocidade independe da 

concentração de S, indicando cinética de ordem zero. Em concentrações intermediárias de 
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substrato, a relação entre v e [S] não representa tipicamente cinéticas de primeira ordem ou de 

ordem zero (Segel, 1993, Uhlig, 1998, Voet et al., 2002). 

A curva que expressa a relação entre v0 e [S] (Figura 2.11) se aproxima de uma 

hipérbole retangular, e pode ser expressa algebricamente pela equação de Michaelis-Menten 

(Equação 2.2). Essa é a equação da velocidade para uma reação catalisada enzimaticamente e 

com um único substrato. 
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onde: v0 = velocidade inicial da reação; Vmax = velocidade máxima da reação; KM = 

constante de Michaelis-Menten; [S] = concentração de substrato. 

 
O mecanismo de Michaelis-Menten forneceu à enzimologia parâmetros cinéticos 

(Vmax e KM) utilizados na caracterização e comparação de enzimas e na análise da ação de 

inibidores.  

A constante de Michaelis (KM) é definida operacionalmente como sendo a 

concentração de substrato quando a velocidade inicial da reação corresponde à metade da 

velocidade máxima (Vmax). KM é exclusiva para cada enzima em relação a um substrato em 

determinadas condições da reação. O valor de KM varia muito com o tipo de enzima utilizada, 

a natureza do substrato, além de ser influenciado pelas condições de reação como temperatura 

e pH. Considerando as condições de reação, o valor de KM também é associado a afinidade da 

enzima pelo substrato. Assim, quanto menor seu valor numérico maior sua afinidade pelo 

substrato (Segel, 1993, Voet et al., 2002). 
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Outra constante utilizada é kcat ou k2 (Equações 2.1 e 2.3), denominada de constante 

catalítica, onde k2 é a etapa limitante da velocidade. A constante kcat é uma constante cinética 

de 1a ordem que pode ser definida de acordo com a Equação 2.4 (Voet et al., 2002). 

 

T
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      Equação 2.4 

onde: kcat ou k2 = constante catalítica; Vmax = velocidade máxima da reação; [E]T = 

concentração de enzima total 

 
A constante kcat também é conhecida como número de reclicagem ou número de 

renovação (turnover number) e é equivalente ao número de moléculas de substrato 

convertidas em produto por uma única molécula da enzima, em uma unidade de tempo, 

quando a enzima está saturada pelo substrato. Já a medida da eficiência catalítica de uma 

enzima pode ser expressa em termos de kcat/KM, uma constante de velocidade de 2a ordem 

aparente da reação enzimática (Voet et al., 2002). É chamada de constante específica e reflete 

tanto a afinidade como a capacidade catalítica, podendo ser utilizada para comparação entre 

enzimas diferentes ou entre diferentes substratos para a mesma enzima. 

O método mais utilizado para determinar os parâmetros cinéticos Vmax e KM é a 

transformação da equação Michaelis-Menten numa forma linear, permitindo a análise gráfica 

dos resultados. Por inversão direta dos termos da equação de Michaelis-Menten obtém-se a 

equação de Lineweaver-Burk (Equação 2.5). 
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Nessa equação, os valores de velocidade inicial e concentrações de substrato obtidos 

na prática são colocados na forma de 1/v0 e 1/[S]. Assim é possível obter o gráfico de 

Lineweaver-Burk ou gráfico dos duplos-recíprocos (Figura 2.12), onde a inclinação da reta 

será KM/Vmax, a interseção do eixo 1/v será 1/Vmax, e a interseção com o eixo 1/[S] será 1/KM. 

Uma das desvantagens desse gráfico é que para valores pequenos de [S], pequenos erros na 

determinação da velocidade provocam grandes erros em 1/v, conseqüentemente levam a 

grandes desvios em KM e Vmax É notório que existem outros métodos melhores para 

determinar KM e Vmax, entretanto os gráficos de Lineweaver-Burk são importantes para 

visualização dos dados em relação a ação de inibidores (Segel, 1993, Voet et al., 2002). 

 

 
Figura 2.12. Representação gráfica da equação de Lineweaver-Burk 

 
 

b) Noções gerais sobre inibição enzimática 

As enzimas utilizadas industrialmente nem sempre agem sob condições ideais, 

podendo ocorrer a presença de inibidores em seu meio reacional. Os inibidores são 

substâncias que interferem na catálise, diminuindo ou interrompendo as reações enzimáticas. 

Os inibidores também podem, em alguns casos, ser o próprio produto da reação enzimática 

e/ou seu substrato. A inibição pode ocorrer de forma reversível ou irreversível e afeta os 

parâmetros cinéticos (KM e Vmax) das enzimas (Segel, 1993, Voet et al., 2002, Cabral et al, 

2003). Na presente revisão apenas as inibições competitiva, não competitiva e mista em 

sistemas simples serão consideradas. Cabe ressaltar que os diversos autores que abordam o 
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assunto não possuem uma terminologia comum em relação aos tipos de inibição, mas 

apresentam modelos semelhantes para explicar os mecanismos de inibição e a sua influência 

nos parâmetros cinéticos. 

A inibição competitiva altera o valor de KM afetando a afinidade da enzima pelo seu 

substrato, contudo sem alterar o valor de Vmax. O KM na presença do inibidor ou KM aparente 

é maior do que o KM sem o inibidor (KM,app>KM) (Figura 2.13). O inibidor competitivo se liga 

enzima livre de modo que impede a ligação enzima-substrato (Figura 2.14). A inibição 

competitiva também pode ser total, quando existe absoluta exclusão entre substrato e inibidor 

(perda total de afinidade), ou parcial se na união do inibidor a enzima ainda exista uma 

afinidade pelo substrato sem eliminá-la totalmente, sendo que esta última situação é pouco 

freqüente (Segel, 1993). 

 
 

(a) (b) 
Figura 2.13. Representações gráficas de (a) v versus [S] e de (b) Lineweaver-Burk  no caso de 

inibição competitiva (modificado de Segel, 1993). 
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Figura 2.14. Representação do mecanismo de inibição competitiva. KI = constante de 

equilíbrio para ligação do inibidor à enzima; Ks = constante de dissociação de ES e kp = 

constante de decomposição de ES em E + P (Segel, 1993). 
 

 

No mecanismo de inibição não competitiva, o inibidor liga-se diretamente ao 

complexo enzima substrato (Figura 2.15), assim sendo em um sítio diferente do sitio ativo do 

substrato. Esse tipo de inibição altera ambos os parâmetros cinéticos e os valores de KM e 

Vmax diminuem (Figura 2.16) (Voet et al., 2002). 
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kp Ks ES E + S E + P
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Figura 2.15. Representação do mecanismo de inibição não competitiva. KI = constante de 

equilíbrio para ligação do inibidor ao complexo ES; Ks = constante de dissociação de ES 

e kp = constante de decomposição de ES em E + P (Voet et al., 2002). 
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(a) (b) 

Figura 2.16. Representações gráficas de (a) v versus [S] e de (b) Lineweaver-Burk no caso de 

inibição não competitiva (modificado de Segel, 1993 e Voet et al., 2002). 

 

Quando o inibidor é capaz de se ligar tanto à enzima como ao complexo enzima-

substrato ocorre a inibição mista (Figura 2.17). Nesse caso o valor de Vmax diminui e o valor 

de KM pode tanto diminuir como pode aumentar dependendo da enzima estudada. A Figura 

2.18 mostra o esquema de uma das possíveis representações gráficas que pode ocorrer na 

inibição mista (Voet et al., 2002). 

kI 

+ 
 
I

Ks ESIEI + S

+ 
 
I

kp Ks ESE + S
 

E + P

 

 
kI 

 

Figura 2.17. Representação do mecanismo de inibição mista. KI = constante de formação de 

EI ou ESI; Ks = constante de dissociação de ES ou ESI e kp = constante de decomposição de 

ES em E + P (Segel, 1993). 
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(a) (b) 
Figura 2.18. Representações gráficas de (a) v versus [S] e de (b) Lineweaver-Burk no caso de 

inibição mista (modificado de Segel, 1993 e Voet et al., 2002). 
 
 

c) Fatores ambientais que afetam a ação das enzimas. 

A atividade das enzimas é fortemente afetada por mudanças no meio. Os fatores mais 

estudados que influenciam o comportamento de uma enzima são a temperatura e o pH. Além 

desses dois, também influenciam a atividade enzimática fatores como pressão, força iônica, 

concentração de substrato e da própria enzima. 

A influência da temperatura sobre a cinética da reação enzimática deve ser entendida 

em duas fases distintas: em princípio, aumentos de temperatura levam a aumentos de 

velocidade de reação, por aumentar a energia cinética das moléculas componentes do sistema, 

aumentando a probabilidade de choques efetivos entre elas. Esse efeito é observado em um 

intervalo de temperatura compatível com a manutenção da estrutura espacial da enzima. 

Temperaturas mais altas levam à desnaturação da enzima, ou seja, à perda de sua estrutura 

nativa, catalítica, por alterarem as ligações químicas que mantêm sua estrutura tridimensional. 

Portanto, quando a temperatura é elevada acima da temperatura de desnaturação há uma 

conseqüente queda na atividade enzimática (Figura 2.19a) (Cabral et al, 2003, Voet et al., 

2002, Lehninger et al., 2002). 

O pH do meio afeta as cargas dos aminoácidos que compõem a enzima. A alteração 

dessas cargas afeta a conformação da molécula e, conseqüentemente, a sua atividade (Figura 
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2.19b). Portanto, existe um pH ótimo (ou faixa de pH), onde a distribuição de cargas elétricas 

da molécula da enzima e, em especial do sítio catalítico, é ideal para a catálise. O pH ótimo 

varia com a concentração do substrato e com a temperatura (Cabral et al, 2003). 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 2.19. Efeito da temperatura (a) e do pH (b) sob a atividade de uma enzima hipotética 

 
A força iônica está associada à concentração de sais do meio e parece afetar 

basicamente a solubilidade das enzimas. Enquanto que uma baixa força iônica pode aumentar 

a solubilidade de uma enzima, uma alta força iônica pode levar a sua coagulação e a sua 

precipitação, podendo causar perda na atividade em solução. Isso não significa que a enzima 

precipitada perca sua atividade, uma vez que a precipitação utilizando soluções salinas é 

utilizada na extração e na concentração de preparações enzimáticas. Além disso, muitas 

enzimas comercializadas como líquidos são estabilizadas por sais inorgânicos (Fullbrook, 

1996). 

A pressão hidrostática é um fator raramente mencionado nos livros de enzimologia. 

Na indústria de alimentos a utilização de sistemas com pressão está relacionada à inativação 

de enzimas (Knorr et al, 2006, MacDonald & Schaschke, 2000). A literatura relata tanto casos 

de inativação de enzimas como a estabilização de preparações enzimáticas em sistemas com 

pressão. 
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O efeito da pressão sob as enzimas pode ser contraditório. A pressão tem sido 

reconhecida como agente desnaturante de proteínas (Riahi e Ramaswamy, 2004), sendo que a 

faixa de pressão capaz de desnaturar as proteínas varia de acordo com as características 

estruturais de cada uma delas (Boonyaratanakornkit et al., 2002). Entretanto, existem 

exemplos que mostram que o aumento da pressão pode aumentar a estabilidade das enzimas, 

como no caso de hidrogenases de espécies do gênero Methanococcus (Hei e Clark, 1994). 

Considerando este efeito, a pressão hidrostática tem sido utilizada para aumentar a atividade 

e/ou a estabilidade de várias enzimas. De fato, a faixa de valores com poder desnaturante 

normalmente encontrada na literatura está acima de 5kbar (Boonyaratanakornkit et al., 2002). 

Ao que parece, o efeito da pressão depende das características estruturais de cada molécula 

protéica. De acordo com o principio de Le Chatelier, a pressão muda o equilíbrio em relação 

ao estado da molécula e leva a ocupar um menor volume. A pressão pode levar a uma 

diminuição nas flutuações da molécula da enzima e conseqüentemente pode acarretar na 

manutenção da sua estrutura estável. A Figura 2.20 ilustra um mecanismo proposto para 

estabilização de enzimas pela pressão (Fullbrook, 1996, Balny et al.,1997, 

Boonyaratanakornkit et al., 2002). 

 

 
Figura 2.20. Mecanismo proposto para a estabilização de enzimas pela pressão (Adaptado de 

Boonyaratanakornkit et al., 2002) 
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2.4.2. Aplicação de enzimas na remoção de reboco 

Os fluidos de perfuração do tipo drill-in contêm usualmente polímeros naturais como 

o amido, a celulose e/ou a goma xantana na base de suas composições. Devido à grande 

utilização desses tipos de fluidos em poços horizontais, se torna cada vez mais necessário o 

estudo de tecnologias alternativas, eficientes e ambientalmente aceitáveis para a remoção do 

reboco formado por esses fluidos durante a perfuração. Uma alternativa é o emprego de 

enzimas (Luyster e Ali, 2000; Suhy e Harris Jr., 1998). 

As enzimas também foram aplicadas na redução da viscosidade dos fluidos, contudo 

os resultados encontrados não foram satisfatórios devido ao desconhecimento dos 

mecanismos de degradação e das melhores condições de atividade enzimática (Battistel et al., 

2005). Com o aumento do interesse pela utilização de sistemas enzimáticos, estudos têm sido 

realizados para melhor entender a ação das enzimas dentro dos processos industriais (Battistel 

et al., 2005, Gupta et al., 2003, van der Maarel et al., 2002, Gerhartz et al, 1990). 

Comparadas com o tratamento convencional que utiliza ácidos ou agentes oxidantes, 

as enzimas apresentam algumas vantagens (OECD, 2001, Navarrete et al., 2000): 

 Agem de modo específico sobre os polímeros não gerando resíduos indesejáveis, 

possuindo uma ação mais “limpa”; 

 Uma vez que são catalisadores, não são consumidos durante o processo; 

 Apresentam uma taxa de degradação dos polímeros mais lenta que a dos ácidos e dos 

oxidantes, o que conduz a uma degradação mais uniforme do reboco; 

 São ambientalmente amigáveis; 

 Oferecem menor risco à saúde e são mais seguras em relação à manipulação durante as 

operações nos poços. 
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A principal desvantagem está na limitação das enzimas em relação às condições 

drásticas de temperatura, pH e salinidade drásticas encontradas nos poços. Além disso, o 

custo ainda é maior comparado com os ácidos (OECD, 2001) 

Na perfuração de poços de petróleo, a aplicação de enzimas é realizada junto aos 

fluidos de completação para limpeza de poços de geometria horizontal e complexa de modo 

semelhante à aplicação de outros produtos químicos, como os ácidos. Ou seja, uma solução 

com uma concentração pré-determinada de enzima é preparada e aplicada diretamente no 

poço funcionando como um fluido de completação. O tratamento emprega um complexo 

enzimático concentrado em uma solução de salmoura (brine solution), normalmente de NaCl. 

Surfactantes são usualmente adicionados para reduzir a tensão superficial e promover a 

recuperação da fase aquosa. Outros aditivos, como agentes controladores de ferro e de pH, 

podem ser adicionados opcionalmente caso haja necessidade (Brannon e Tjon-Joe-Pin, 1995). 

As concentrações utilizadas dependerão do tipo de enzima, do tipo de reboco formado e das 

condições do poço. Portanto, variam muito nos trabalhos disponíveis na literatura. 

Basicamente dois tipos de estratégias de aplicação de enzimas estão descritas na 

literatura nos últimos anos. A primeira trata da ação indireta da enzima, ou seja, a enzima é 

aplicada no poço e atua sobre um substrato dentro do próprio fluido de completação e passa a 

produzir um ácido orgânico. Este ácido produzido passa, então, a degradar o reboco. Esse tipo 

de sistema consiste em fluidos de completação contendo um éster, que é hidrolisado pela 

enzima presente no mesmo fluido, gerando o ácido. A taxa de reação é controlada pela 

concentração da enzima. O objetivo desse sistema é que com a produção in situ de ácido 

existe a possibilidade de melhor controle da degradação do reboco. O ácido produzido é um 

ácido orgânico, normalmente o ácido acético, que irá reagir com o reboco mais lentamente 

que os ácidos convencionais, como o HCl. A vantagem da utilização desse tipo de fluido é 
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que há uma maior cobertura da zona produtora, o que acarretaria em uma melhora da 

eficiência na remoção do reboco (Harris et al., 2001). 

A enzima utilizada nesse processo é normalmente uma lipase ou uma esterase, que é 

misturada a uma solução aquosa contendo um éster (precursor do ácido) e este fluido é 

bombeado para dentro do poço. A enzima hidrolisa o éster (ex. acetato de metila) gerando um 

álcool (ex. metanol) e ácido acético (Cleansorb Limited, 1994). Outros precursores podem ser 

utilizados como substratos para gerar os ácidos orgânicos desejáveis, como ácido fórmico e o 

ácido lático, por exemplo (Nasr-El-Din et al., 2005, Al-Otaibi et al., 2006). 

Muitas formulações deste tipo de fluido são possíveis, sendo que os principais fatores 

que devem ser considerados são: o tipo e quantidade do ácido requerido, o tempo de operação 

no poço, solubilidade do éster em água (Harris et al., 2001). 

Harris et al. (2001) aplicaram este sistema de fluido para remover o dano à formação 

causado por um fluido de perfuração à base de óleo em um poço produtor de geometria 

horizontal. Segundo os autores, a eficiência do tratamento foi comprovada pelo aumento da 

produção deste poço após o tratamento com o fluido enzimático. A formulação selecionada do 

fluido gerou uma concentração de ácido acético in situ de cerca de 5% (m/v), que se mostrou 

efetiva na remoção do dano. O tratamento com o ácido gerado por enzima (enzyme generated 

acid treatment) necessitou de menos equipamentos, apresentando menor periculosidade e 

sendo ambientalmente aceitável. Outros ácidos gerados in situ (ácido fórmico e lático) 

também apresentaram performances satisfatórias na remoção de rebocos (Nasr-El-Din et al., 

2005, Al-Otaibi et al., 2006). 

A segunda estratégia de aplicação de enzimas é a utilização de um complexo 

enzimático capaz de degradar diretamente os polímeros que compõe o reboco. Inicialmente, 

as enzimas eram utilizadas na indústria de petróleo na forma de misturas não específicas, isto 

é, diferentes tipos de enzimas eram colocadas em uma mesma solução para degradação do 
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polímero do reboco. As misturas eram compostas por um conjunto de hemicelulases, 

celulases, amilases e pectinases em concentrações variadas. Uma vez que cada enzima reage 

especificamente com a ligação química da cadeia de um tipo de polímero, somente a enzima 

específica para o polímero presente no reboco é capaz de degradá-lo (Tjon-Joe-Pin et al., 

1993, Brannon e Tjon-Joe-Pin, 1995). Assim sendo, se o polímero que fizer parte da 

composição do reboco for o amido, a enzima que irá promover sua quebra será uma amilase, e 

caso o polímero seja celulose será uma celulase. 

A Figura 2.21 ilustra a aplicação direta de enzimas para degradar o polímero do 

reboco em um poço. 

Segundo a “teoria da degradação enzimática”, descrita por Tjon-Joe-Pin et al. (1993 a, 

b) e Brannon e Tjon-Joe-Pin (1995), as outras enzimas presentes na mistura, uma vez ligadas 

ao polímero do reboco, não serão capazes de reagir com ele e nem de se soltar do substrato, 

bloqueando a “enzima certa” de quebrar este polímero. Esse fenômeno, denominado de 

inibição competitiva, resulta em fragmentos poliméricos que são geralmente uma combinação 

do peso molecular da enzima com o do polímero com o qual ela está ligada. O resultado é a 

degradação parcial do polímero em fragmentos extensos, predominantemente de cadeia curta 

e média do polissacarídeo, e em menores concentrações de mono e dissacarídeos. Os 

polissacarídeos ramificados de cadeia curta e média são relativamente insolúveis, por isso 

podem causar um significativo prejuízo à permeabilidade. Essa teoria foi proposta sem uma 

devida fundamentação em estudos cinéticos de inibição enzimática, o que é muito necessário 

para tais afirmações. 

 

 



 35

 
Figura 2.21. Esquema de um tratamento enzimático (modificado de Schlumberger, 2007). 

 

Em contrapartida, complexos enzimáticos específicos têm sido desenvolvidos para 

degradar o reboco formado por cada tipo de polímero (celulose, goma guar e amido, por 

exemplo) (Tjon-Joe-Pin et al., 1993a, b). Com a utilização de enzimas específicas ao tipo de 

polímero presente no fluido, aumentou significativamente o sucesso na aplicação da 

tecnologia enzimática na remoção de reboco (Battistel et al., 2005). Dentro desta estratégia 

existem várias espécies de enzimas que têm sido estudadas, como as amilases, responsáveis 
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pela degradação do amido e as celulases, que são capazes de hidrolisar a celulose, a goma 

xantana e a hidroxietilcelulose (HEC). 

A seleção do tipo de tratamento de remoção do dano causado pelo polímero envolve a 

avaliação da performance e o histórico do tratamento tanto do alvo como do poço, assim 

como uma avaliação em laboratório das amostras produzidas. Deve-se reconhecer que muitos 

fenômenos, além do dano polimérico, podem causar ou contribuir com a redução da 

produtividade do poço. O tratamento enzimático não terá sucesso se o que impedir a produção 

for algo além da insuficiente degradação do polímero. Devido a isso, algumas considerações 

devem ser observadas. Os critérios que devem ser considerados para aplicação de enzimas são 

(Tjon-Joe-Pin et al.,1993a, b): 

 Expectativas razoáveis da produção do reservatório devem ser quantificadas baseadas nos 

dados, na experiência com poços estimulados de modo semelhante e na simulação da 

produção; 

 A produtividade pré e pós-estimulação do poço devem ser avaliadas. A extensão e a taxa 

da recuperação de carga do tratamento de estimulação são particularmente relevantes; 

 Amostras da água de produção devem ser avaliadas para identificar a presença e a 

concentração de carboidratos; 

 Devem ser avaliadas quaisquer causas potenciais que possam ser responsáveis por um 

desempenho inadequado do poço, como por exemplo, performance operacional, tipo de 

sistema de fluido e seu desempenho, compatibilidade entre o reservatório e o fluido 

empregado, tipo e concentração de quebrador, entre outros. 

Esses fatores devem ser considerados para que o tratamento enzimático para remoção 

de reboco polimérico possa ser realmente visto como o fator predominante na resposta da 

melhoria da produtividade do poço. Os custos do tratamento de remoção do dano também 

devem ser avaliados. Normalmente o custo associado ao tratamento de remoção de dano 
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causado por reboco polimérico é somente uma fração (10 – 40%) da operação de 

refraturamento, e conseqüentemente, o fator econômico é usualmente muito favorável. 

O sucesso da aplicação do tratamento enzimático é um balanço interdependente entre 

os fatores químicos do fluido enzimático e a engenharia para realizar a disposição adequada 

deste fluido. Dentre os vários parâmetros que devem considerados, pode-se destacar (Brannon 

e Tjon-Joe-Pin, 1995): 

 A taxa de reação do fluido do tratamento, que deve ser controlada de modo a realizar uma 

penetração máxima. Em vista disso, o fluido enzimático deve entrar em contato e degradar 

o dano polimérico o tanto quanto for possível. Se a taxa de reação for rápida demais, pode 

ocorrer uma penetração do fluido na formação (leakoff) de maneira descontrolada devido 

à degradação do reboco na parte inicial do poço acontecer antes de uma penetração 

suficiente na parte final do poço. 

 A necessidade da utilização de sistemas adicionais, como por exemplo o uso de 

surfactantes e de tampões para o controle de pH, entre outros, deve ser considerado para 

facilitar a recuperação de carga. Em um poço produtor de petróleo, um pré-fluxo de 

surfactante é recomendado para remover o óleo da superfície do reboco e assim permitir 

um melhor contato do fluido de tratamento. 

Battistel et al. (2005) consideram que para melhor exploração da tecnologia 

enzimática é necessário o conhecimento dos mecanismos de degradação das enzimas, assim 

como a possibilidade de controlar as variáveis da reação. A escolha do quebrador enzimático 

mais adequado tem que ser baseada nas características próprias de cada poço (características 

da rocha formação, temperatura, etc), nas propriedades específicas da enzima (velocidade da 

reação, especificidade em relação ao substrato, dependência do pH) e na caracterização dos 

produtos gerados em relação ao tamanho da cadeia. 
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Outro fator que é fundamental é conhecer a composição do fluido de perfuração 

utilizado, uma vez que o polímero deste fluido fará parte do reboco e, conseqüentemente, será 

o substrato da enzima empregada no processo. 

 

2.5. Degradação Enzimática do Amido 

2.5.1. O amido 

O amido é a principal substância de reserva dos vegetais superiores, sendo 

armazenado sob a forma de grânulos nas células vegetais, principalmente em grãos e 

tubérculos como o milho e a batata. As cinco principais fontes comerciais de amido são o 

milho, o trigo, o arroz, a batata e a mandioca. Tradicionalmente, este polímero natural é 

amplamente utilizado na indústria de alimentos. Além do consumo em alimentos, encontram-

se aplicações do amido em vários setores, tais como as indústrias papeleiras, têxteis, 

farmacêuticas, químicas, mineração e de perfuração de poços. Esta última, apesar de ser uma 

fração de menor destaque no mercado de amido, comprou entre 6000 e 7000 toneladas de 

amido de milho em 1996 (Franco et al, 2002). 

O amido é um importante material para fluidos de perfuração, sendo aplicado há 

décadas como redutor de filtrados e para evitar perdas abruptas de fluido (System Mud, 2005), 

além de atuar como viscosificante. É o componente mais importante dos rebocos formados 

por fluidos drill-in (Queiroz, 2002). Devido à sua degradabilidade é fonte de contaminação 

bacteriológica, o que pode ser contornado pela adição de biocidas (System Mud, 2005). 

O amido é a principal forma de reserva das plantas. Este polímero natural é um 

polissacarídeo cuja macromolécula é formada pela união de açúcares simples, ou 

monossacarídeos, através de ligações glicosídicas. A composição do amido apresenta uma 

mistura de dois polissacarídeos: a α-amilose e a amilopectina. A α-amilose é uma molécula 
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formada por uma cadeia linear de unidades (500-2000) de D-glicose unidas por ligações α-1,4 

(Figura 2.22), sendo a menor componente do amido (15-25%). A α-amilose possui um peso 

molecular típico de até 60 kDa e sua estrutura é helicoidal, α-hélice, formada por ligações 

hidrogênio entre os radicais hidroxila das moléculas de glicose. O interior da α-hélice contém 

somente átomos de hidrogênio e é lipofílico, enquanto os grupos hidroxilas posicionam-se no 

lado externo da α-hélice. Essa estrutura possui a capacidade de acomodar átomos de iodo 

formando compostos de cor azul intensa (Pires, 2002). 

 

 
Figura 2.22. Estrutura da amilose. 

 
A amilopectina é o maior componente do amido (75-85%). Apresenta uma estrutura 

ramificada (Figura 2.23) constituída por cadeias de 20 a 25 unidades de α-D-glicopiranoses 

unidas em ligações α-1,4 (cadeia linear). Essas cadeias estão unidas entre si através de 

ligações α-1,6 (ramificações) e contém apenas uma extremidade redutora na cadeia (dos Reis, 

1983). A amilopectina é constituída por cadeias de 10 a 500 milhões de unidades de 

glicopiranoses e apresenta uma estrutura esférica; possui um peso molecular maior que 103 

kDa, mais de 10.000 resíduos de glicose, o que faz com que a amilopectina seja uma das 

maiores, ou talvez a maior das moléculas encontradas na natureza (Pires, 2002). 
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Figura 2.23. Estrutura da amilopectina 

 
A hidrólise do amido envolve a quebra das ligações glicosídicas com concomitante 

adição de uma molécula de H2O por ligação rompida (Figura 2.24). Esta reação pode ser 

catalisada por ácidos ou enzimas (Franco et al, 2002). 

 

 
Figura 2.24. Hidrólise do amido (dos Reis, 1983). 

 
No caso das enzimas, os produtos resultantes da reação de quebra do amido irão variar 

dependendo do tipo de enzima (Figura 2.25). 

 
 

 
Figura 2.25. Hidrólise enzimática do amido (Uhlig, 1998, Gerhartz et al, 1990) 
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Nas plantas, o amido ocorre na forma de grânulos insolúveis em água fria. Com 

aquecimento do amido na presença de água, ocorre a gelatinização, que é a desorganização da 

estrutura do grânulo devido ao rompimento das ligações hidrogênio que mantém a amilose e a 

amilopectina unidas. Quando o amido se encontra gelatinizado é mais facilmente atacado 

pelas enzimas amilolíticas, sendo o processo de gelatinização basicamente um pré-requisito 

para hidrólise enzimática (Machado, 2001; Pires, 2002). 

 

2.5.2. Amilases 

As amilases são as enzimas que catalisam a hidrólise do amido e estão extensamente 

distribuídas na natureza. Embora as amilases possam ser encontradas em diversas fontes 

(plantas, animais e microrganismos), são as enzimas produzidas por microrganismos que 

geralmente atendem à demanda industrial (Gupta et al., 2003). 

As amilases podem ser classificadas basicamente em duas categorias: as endoamilases 

e as exoamilases. As endoamilases englobam as α-amilases (E.C. 3.2.1.1) e catalisam a 

hidrólise do amido de modo randômico agindo em ligações no interior da cadeia da molécula 

do amido. Essa ação resulta na formação de oligossacarídeos lineares e ramificados com 

cadeias de vários tamanhos. As exoamilases agem nas unidades da extremidade não redutora 

da molécula, resultando em produtos finais de baixo peso molecular. Neste grupo estão as β-

amilases (E.C. 3.2.1.2) e as α-glucan glicosidades ou glicoamilases (E.C. 3.2.1.3) (Gupta et 

al., 2003; Pires, 2002; Gerhartz et al., 1990). 

As α-amilases ou 1,4-α-D-glucan glicanoidrolases estão universalmente distribuídas 

nos animais, nas plantas e nos microrganismos. A ação das α-amilases depende tanto da 

natureza do substrato como da enzima a ser utilizada. Os vários tipos de α-amilases diferem 

entre si pela especificidade ao substrato, pela variação da faixa de pH ótimo e estabilidade a 
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temperatura (Tabela 2.2). A enzima age de uma maneira essencialmente aleatória, no interior 

da cadeia do polissacarídeo, através da hidrólise somente de ligações α -1,4 glicosídicas 

(Figura 2.26) do amido, produzindo extremidades redutoras nas dextrinas obtidas. A 

designação α-amilase é devido ao fato dos produtos de degradação serem açúcares com a 

configuração óptica α (Pires, 2002; Gerhartz et al, 1990). As ligações α glicosídicas  são 

muito estáveis, tendo uma taxa de hidrólise espontânea de aproximadamente 2.10-15s-1. As α-

amilases têm a capacidade de aumentar significativamente esta taxa de hidrólise, de forma 

que este grupo de enzimas pode ser considerado o sistema conhecido mais eficiente (van der 

Maarel et al., 2002). 

Muitas α-amilases podem ser produzidas na forma cristalina pura, como algumas 

provenientes do malte, pâncreas, Aspergillus oryzae e Bacillus subtilis. As propriedades 

dessas enzimas têm sido bem investigadas. Elas apresentam diferentes pesos moleculares, 

estabilidades térmicas, pHs ótimos e especificidades hidrolíticas. Devido a esta 

especificidade, diferentes α-amilases produzem oligossacarídeos de cadeias de tamanho 

variado e em diferentes proporções. A α-amilase bacteriana degrada o amido gelatinizado 300 

vezes mais rápido que a enzima fúngica. A taxa de hidrólise depende sobretudo do grau de 

polimerização do amido, caindo visivelmente com um baixo grau de polimerização. A 

amilose é hidrolisada mais rapidamente que a amilopectina (Uhlig, 1998). 
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Tabela 2.2. Exemplos de endoamilases 

Enzima Fonte Faixa de pH 
(pH ótimo) 

Temperatura 
ótima (oC) 

Temperatura de 
inativação (oC) 

α-amilase 
bacteriana Bacillus subtilis 5,5 – 8,5 

(6,0 – 7,0) 40 – 45 75 

 Bacillus 
amyloliquefaciens 

4,5 – 8,0 
(6,5 – 7,5) 70 – 85 95 

α-amilase 
bacteriana 

termoestável 
Bacillus licheniformis* 5,8 – 8,0 

(7,0) 90 – 105 120 

α-amilase 
fúngica 

Aspergillus oryzae 
Aspergillus niger 

4,0 – 7,0 
(5,0 – 6,0) 55 – 60 80 

(Adaptado de Gerhartz et al, 1990). *Figura 2.27   
 
 

 
Figura 2.26. Representação da ação das α-amilases e β- amilases sobre amidos. (Adaptado por 

da Cunha, 2002). 
 

A maioria das α-amilases apresenta peso molecular na ordem de 50 kDa., mas pode 

variar muito dependendo da fonte da enzima (Toledo et al., 2007, Li et al., 2007, Ezeiji e 

Bahl, 2006, Pires, 2002). As α-amilases possuem pelo menos um íon Ca+2 por molécula de 

proteína. A presença de Ca+2 é essencial para estabilização da enzima. O cálcio pode ser 

facilmente removido da enzima através do uso de agentes quelantes (oxalato, citrato, 
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polifosfato, EDTA) ou através de diálise. Com a remoção do cálcio, a enzima torna-se inativa 

e mais susceptível à desnaturação térmica ou ácida. O cálcio não participa diretamente da 

formação do complexo enzima-substrato, mas mantém a molécula da enzima em ótima 

conformação para sua máxima atividade e estabilidade. O cálcio estabiliza as estruturas 

secundária e terciária da proteína, conferindo uma arquitetura compacta à estrutura da 

molécula de α-amilase. Na prática, sempre há cálcio suficiente para manter a molécula 

biologicamente ativa. Traços de cálcio presentes no amido são geralmente suficientes para 

compensar a ausência deste íon na enzima, mesmo no caso de enzimas livres de cálcio. 

Entretanto, a adição de sais de cálcio é normalmente recomendada para ativar a proteção 

máxima da enzima contra a desnaturação térmica (Pires, 2002). 

As amilases bacterianas comerciais normalmente são produzidas por culturas de 

Bacillus amyloliquefaciens e B. licheniformis a 30-40oC, pH = 7, utilizando como meio de 

produção soja e lactose. A produção da enzima começa após 10 a 20 horas, quando a 

contagem de células chega a 109-1010células/mL, e continua por mais 100 a 150 horas. As 

amilases bacterianas são comercializadas normalmente como um preparado líquido, 

preservado com cloreto de sódio 20%. O preparado líquido com maior atividade enzimática 

contém 2% da enzima ativa, e o preparado sólido contém 5% (Nigam & Singh, 1995). 

As propriedades das amilases bacterianas termoestáveis dependem da fonte da enzima 

(Figura 2.27). Os dados sobre a estabilidade térmica encontrados na literatura podem ser 

ilusórios se as condições experimentais não forem fornecidas. É muito importante saber se a 

estabilidade foi determinada em solução aquosa com íons cálcio e cloreto de sódio ou na 

presença de substrato. A α-amilase das culturas de Bacillus licheniformis (Figura 2.28) são as 

amilases termoestáveis comerciais mais utilizadas. Esta enzima possui um peso molecular de 

28kDa. Tem como co-fatores de ativação os íons Na+, Ca2+ e Mg2+ e como inibidores  NO3
-, 

F-, SO3
-, S2O3

-, MoO4
- e iodo acetato de sódio. A adição de 3,4 ppm de cálcio à amilase de B. 
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licheniformis é o suficiente para estabilizar a enzima, contrastando com a α-amilase de B. 

amyloliquefaciens, que necessita de 150 ppm de Ca2+ (Uhlig, 1998). 

 
 

 
Figura 2.27. Perfis da atividade enzimática de α-amilases bacterianas frente a diferentes 

temperaturas. Substrato 0,46% de amido solúvel e 4,3mM Ca2+; tempo de reação 7-20 min 

(Uhlig, 1998) 
 
 

 
Figura 2.28. Estrutura da α-amilase de Bacillus licheniformis (Protein Data Bank, 2004) 

 
 

A Figura 2.29 ilustra o efeito da temperatura no tempo de meia-vida de α-amilases 

obtidas de B. licheniformis e B. amyloliquefaciens. 
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Figura 2.29. Efeito da temperatura na meia-vida de α-amilases bacterianas. Substrato: amido 

33% (Uhlig, 1998) 
 
 

As α-amilases termoestáveis são amplamente utilizadas em vários ramos da indústria, 

principalmente na alimentícia (produção de dextrinas, xaropes de glicose, sacarificação do 

amido, etc) e têxtil (desengomagem de tecido). Estudos têm sido realizados no sentido de 

descobrir novas fontes e produzir novas variedades da enzima para suprir a demanda dos 

processos industriais. Novas amilases de microrganismos termófilos têm sido isoladas (Houg 

& Danson, 1999; Shaw et al.,1995), processos de produção estão sendo desenvolvidos, além 

da contribuição da engenharia genética na produção de novas enzimas (van der Maarel et al., 

2002). 

A β-amilase ou 1,4−D-glucan maltohidrolase também chamada de amilase 

sacarogênica, está presente somente em plantas superiores e em alguns microrganismos 

(Figura 2.30), não ocorrendo, portanto, em mamíferos. A β-amilase hidrolisa ligações α -1,4 

glicosídicas do amido e do glicogênio com inversão na configuração da glicose sobre a 

posição C(1) de α para β. Essa mudança conformacional é a razão pela qual a enzima possui a 

denominação β. As β-amilases são exoamilases que atacam bandas glicosídicas, partindo da 
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extremidade não redutora (Figura 2.26) até toda a cadeia ser convertida em maltose ou até que 

a ação da enzima seja bloqueada por algum agente químico ou físico. Uma vez que as 

enzimas hidrolisam alternadamente ligações glicosídicas, o produto desta reação é a maltose 

quando a enzima age diretamente sobre a cadeia da molécula de amido, produzindo um 

número regular de resíduos glicosídicos. De outro modo, quando a enzima age na cadeia da 

molécula produzindo um número de resíduos irregulares, a glicose e a maltotriose são 

também produtos finais da reação (Pires, 2002; Gerhartz et al., 1990). 

O peso molecular da β-amilase varia de 57 a 64 kDa nos cereais, sendo de 152 kDa na 

batata doce. A temperatura ótima para a atividade desta enzima é normalmente de 55oC em 

pH 5,1 – 5,5 (Pires, 2002; Gerhartz et al., 1990). Contudo, a estabilidade térmica das β-

amilases dependerá da sua origem. Em uma solução aquecida a 70oC contendo α e β -

amilases na presença de íons cálcio, ocorre a inativação da β-amilase. A β-amilase de soja é 

inativada após 30 minutos a 70oC (Uhlig, 1998). 

 
 

 
Figura 2.30. Estrutura da β-amilase de Bacillus cereus var. Mycoides (Protein Data Bank) 

 

Αs α-glucan glicosidades ou glicoamilases têm sido consideradas as enzimas mais 

importantes pela produção de glicose e pela conversão de carboidratos em açúcares 

fermentáveis. São utilizadas em destilarias, fabricação de pães e produção de sucos de frutas. 

São enzimas capazes de hidrolisar a extremidade não redutora da amilopectina, amilose e do 
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glicogênio, resultando na liberação de D-glicose. A maioria das glicoamilases é produzida por 

Aspergillus sp. e uma pequena quantidade por Rhizopus sp. Dentro do grupo das 

glicoamilases, a proveniente de A. niger é a mais importante para a aplicação industrial. Além 

de clivar as ligações α-1,4, esta enzima é capaz de clivar também as ligações α-1,6 e α-1,3 

(Uhlig, 1998). 

O pH e temperatura ótimos variam de acordo com o microrganismo de origem. Estas 

enzimas são teoricamente capazes de hidrolisar totalmente o amido a glicose. As ligações α-

1,6 são clivadas 30 vezes mais lentamente que as ligações α-1,4. A taxa da reação cai com a 

diminuição do comprimento da cadeia do substrato dextrina e a maltose é atacada mais 

lentamente. As glicoamilases de vários microrganismos diferem uma das outras face a relação 

entre a clivagem da maltose e da amilose (Gerhartz et al., 1990). 

 

2.6. Degradação Enzimática do Amido no Reboco 

As condições em que são realizados os testes para avaliar a remoção do reboco por 

soluções enzimáticas são muito variáveis. Tal variação é devida às características próprias dos 

poços, que são muito diferentes entre si por estarem sob diferentes condições ambientais. 

Assim sendo, diferentes formulações de fluidos são utilizadas e, conseqüentemente, 

influenciam na composição dos rebocos e na sua degradação. Contudo, o amido representa 

uma grande fração na composição de muitos fluidos, de tal modo que só com a sua remoção 

pode haver uma redução do dano à formação (Al-Otaibi et al., 2004). 

Apesar das diferenças ambientais existentes entre os poços, muitos dados da literatura 

demonstram um bom desempenho das enzimas específicas para o amido na remoção do 

reboco, tanto nos testes de laboratório como nos de campo (Al-Otaibi et al., 2004, Suhy e 

Harris Jr., 1998, Beall et al., 1996 a e b, Tjon-Joe-Pin et al., 1993a e b). 
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Os primeiros testes realizados com enzimas específicas para o amido por Tjon-Joe-Pin 

et al. (1993a e b) foram muito promissores. A temperatura de 48,9oC (120oF), a enzima 

utilizada removeu 90% do reboco passados 30 minutos e 100% após 1 hora. A performance 

da enzima foi tão boa quanto do oxidante utilizado, que removeu 80% do reboco após 30 min 

e 90% após 1 hora. 

As enzimas são aplicadas nos poços normalmente em soluções salinas de KCl ou NaCl 

denominadas salmouras. Quando a salmoura é de NaCl, a própria água do mar pode ser 

utilizada. 

Suhy e Harris Jr. (1998) e Beall et al. (1996 a e b) compararam a remoção de rebocos 

de amido formados nas mesmas condições por diferentes reagentes (enzimas e oxidantes) em 

laboratório. A temperatura  empregada nos experimentos foi de 60oC (140oF) com pressão de 

200 psi por um tempo de 24 horas. A enzima e os oxidantes foram aplicados junto à uma 

solução de KCl 2%. A solução enzimática foi capaz de remover 94% do reboco, superando o 

oxidante de melhor desempenho (LiOCl) que realizou uma remoção de 76% (Tabela 2.3). 

 
Tabela 2.3. Remoção do reboco de amido por enzimas e oxidantes 

Quebrador (NH4)2S2O8 H2O2 NaOCl LiOCl Enzima Enzima 

Tempo 24h 24h 24h 24h 24h 12h 

Eficiência 13% 66% 63% 76% 94% 85% 

Fonte: Beall et al., 1996a (Fluido carreador KCl 2%, T= 60oC (140oF), pressão=200psi) 

 

A atuação das enzimas amilolíticas também foi avaliada sobre rebocos formados por 

fluidos contendo mais de um polímero. No campo, vários poços perfurados com um fluido 

contendo amido, goma xantana, carbonato de cálcio e água do mar foram tratados com uma 

enzima específica para o amido (specific enzyme breaker - SEB). O tratamento com a SEB 
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(6% (v/v)), em temperatura entre 104,4 a 132,2oC (220 a 270oF), foi capaz de remover 

eficientemente o reboco, aumentando a produção dos poços (O’Driscoll e Amin, 1998). 

Navarrete et al. (2000) empregaram uma amilase comercial sobre um reboco formado 

por um sistema de fluido contendo amido e goma xantana na proporção 3:1 (amido:goma 

xantana). A pressão aplicada foi de 700 psi, a uma temperatura de 54,4oC (130oF). Após 24 

horas houve uma melhora na permeabilidade de 446%. Contudo, testes utilizando uma 

combinação da amilase com uma xantanase apresentaram uma melhora entre 49-86%. Os 

autores justificam que parte da diferença entre os resultados pode ter sido dada pela 

variabilidade da rocha modelo utilizada. A utilização de duas enzimas para limpeza de 

rebocos formados por fluidos contendo amido e goma xantana vem apresentando bons 

resultados tanto em laboratório como no campo (Al-Otaibi et al., 2005a e b). 

Apesar de apresentarem bons desempenhos de remoção, o desconhecimento das 

características das enzimas pode levar a resultados não satisfatórios. O tratamento combinado 

com uma enzima específica para o amido, EDTA e ácido ascórbico em um mesmo fluido não 

conseguiu degradar o reboco (Burton e Hodge, 2000). Provavelmente, a enzima utilizada foi 

inativada pela presença do EDTA na mesma solução. Muitas enzimas amilolíticas possuem 

em sua molécula íons cálcio que são removidos se a enzima estiver em uma mesma solução 

com EDTA, o que causa sua inativação (Pires, 2002). Entretanto, tratamentos combinando 

fluidos contendo uma α-amilase bacteriana e agente surfactante podem trazer resultados 

promissores na degradação do reboco. O aditivo age dissolvendo o carbonato de cálcio 

presente no reboco e facilitando o acesso da amilase até o amido, conseqüentemente 

auxiliando na degradação (Law et al., 2007). 

Os parâmetros das reações enzimáticas são diferentes para cada par enzima-substrato. 

Os fluidos utilizam formas modificadas de amido nas suas composições, portanto, a 

capacidade de degradação de cada tipo de amido é distinta. Duas amilases diferentes e uma 
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glicosidade, todas enzimas comerciais, foram avaliadas frente a amido modificado. Os valores 

de KM,aparente calculados mostraram uma maior afinidade das amilases pelo substrato testado. 

As amilases foram as mais eficientes em remover o reboco formado com o amido modificado 

(pressão = 100 psi; salmoura com tampão acetato) (Battistel et al., 2005). 

 

2.7. Outros Polímeros e Enzimas 

Vários polímeros naturais são utilizados na composição de fluidos de perfuração e/ou 

completação, como a goma xantana, alguns derivados de celulose (ex. carboximetilcelulose, 

hidroxietilcelulose) e a goma guar. A perfuração utilizando fluidos contendo estes tipos de 

polímeros dependerá das características do reservatório. Estes polímeros, da mesma forma 

que o amido, durante a perfuração também aderem à parede do poço formando um reboco. 

A celulose é o mais abundante biopolímero do planeta, porém é insolúvel em água. 

Para tornar-se um dos mais valiosos aditivos para fluidos de perfuração é modificada para 

carboximetilcelulose (CMC) (Figura 2.31) ou hidroxietilcelulose (HEC). A partir dessa 

modificação, seus derivados passam a ser solúveis. Nos fluidos de perfuração, CMC e HCE 

tem a mesma função: viscosificante e redutor de filtrados (System Mud, 2005).  

As enzimas capazes de degradar celulose e seus derivados são produzidas por uma 

ampla variedade de microrganismos (bactérias e fungos), aeróbios e anaeróbios, mesofílicos e 

termofílicos, sendo que a maioria dos estudos sobre os sistemas de celulases tem se 

concentrado em fungos aeróbios (Bhat e Bhat, 1997). 
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Figura 2.31. Carboximetilcelulose de sódio (modificado de System Mud, 2005) 

 
A goma guar é um polímero isolado das sementes de duas plantas leguminosas, 

Cyamopsis tetragonolobus e C. psoroliodes. É uma galactomanana formada por cadeias 

lineares de unidades de D-manopiranosil ligadas entre si por ligações β-1,4 e unidades de D-

galactopiranosil ligadas entre si por ligações α-1,6. Essa goma forma dispersões coloidais 

quando hidratada em água fria. É muito utilizada em produtos de panificação para aumento de 

viscosidade e aumento de volume (Munhoz et al., 2004). Este polímero foi um dos primeiros 

viscosificantes aplicados junto aos fluidos (Gupta, et al., 1992). 

A goma xantana é um polímero produzido por muitas cepas da bactéria Xanthomonas 

campestris e é um dos principais produtos comerciais obtidos de bactérias, possuindo uma 

variada gama de aplicações industriais. É amplamente empregada nos fluidos de perfuração 

como viscosificante e, portanto, faz parte da estrutura dos rebocos por eles formados. 

Normalmente está presente nas composições dos fluidos em quantidades menores que a do 

amido, sendo, portanto, o polímero que menos influencia na formação dos rebocos (Queiroz, 

2002). 

Este polímero é composto de uma cadeia principal de celobiose, um dissacarídeo de 

glicose unido por ligações nas posições 1 e 4, semelhante à estrutura da celulose (Figura 

2.32). As cadeias laterais são constituídas de duas unidades de D-manose e uma unidade de 

ácido glicurônico (Souza, 1994). 
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Figura 2.32. Estrutura da goma xantana (Al-Otaibi et al., 2004) 

 
A maioria dos preparados enzimáticos capazes de degradar a goma xantana são 

misturas contendo um conjunto variado de atividades enzimáticas, ou seja, contêm diferentes 

tipos de enzimas. Muitos desses conjuntos de enzimas são preparados a partir de culturas 

bacterianas mistas. Isto ocorre provavelmente porque as enzimas capazes de decompor a 

xantana fazem parte de diferentes grupos devido à peculiaridade de sua cadeia polimérica. A 

cadeia principal da xantana formada por celobiose normalmente é quebrada pela β-1,4-D-

glicanases (celulases) e a cadeia lateral é clivada pela xantana liase (Sutherland, 1995). 

As enzimas conhecidas como celulases hidrolisam a ligação glicosídica entre as 

unidades de glicose que formam a celulose. Elas podem ser descritas como um grupo 

complexo de enzimas com ação sinérgica que reúne as exocelulases, as endocelulases e as 

celobiases (Haki e Rakshit, 2003, Wulff, 2002, Gerhartz et al, 1990): 

Celulose β-1,4-celobiosidases (EC 3.2.1.91) (CBH) são também conhecidas como 

exocelulases, exoglicanases, celobiohidrolases, β-1,4-celobiohidrolases ou avicelases. Essas 

enzimas catalisam a hidrólise de ligações β-1,4-D-glicosídicas na celulose e na celotetraose, 

liberando celobiose das extremidades não redutoras das cadeias. 
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Endocelulases (EC 3.2.1.4) catalisam a hidrólise interna de ligações β-1,4-D-

glicosídicas da celulose de modo randômico, resultando em oligossacarídeos, celobiose e 

glicose. Podem hidrolisar também ligações β-1,4 em D-glicanas que contenham ligações β-

1,3. São também conhecidas como celulases, endoglicanases, endo β-1,4 glicanases e 

carboximetil celulases. Seu substrato natural é a celulose e a xiloglicana, apresentando 

especificidade variável sobre a carboximetil celulose (CMC), avicel (celulose cristalina), β-

glicana e xilana. 

β-glicosidases (EC 3.2.1.21) são também conhecidas como gentobiases, celobiases e 

amigdalases. Estas enzimas catalisam a hidrólise de resíduos β-D-glicose terminais não 

redutores, liberando β-D-glicose. Apresentam ampla especificidade por β-D-glicosídeos, 

podendo hidrolisar também β-D-galactosídeos, α-L-arabinosídeos, β-D-xilosídeos e β-D-

fucosídeos. 

 

2.8. Degradação Enzimática de Outros Tipos de Rebocos 

Rebocos formados por polímeros derivados de celulose podem ser 100% removidos 

por enzimas celulolíticas em uma solução de KCl 2% a uma temperatura de 60oC (140oF) 

após 2 horas. Por outro lado, a combinação em uma mesma solução de enzimas e do oxidante 

(perborato de sódio) conseguiu uma remoção de 89,9% em um tempo de 2,5 horas (Rickards 

et al., 1993). Em condições de temperatura de 104,4oC (220oF) e pressão de 200 psi, uma 

solução de enzima em KCl 2% removeu 95% do reboco, frente ao tratamento com LiOCl, que 

removeu apenas 30% (Suhy e Harris Jr., 1998; Beall et al.,1996 a e b). A remoção enzimática 

de rebocos formados por hidroxietilcelulose tem sido implementada com sucesso em uma 

série de poços em Midway Sunset Field (Califórnia). A produção foi igual ou melhor que a 

obtida com o tratamento convencional (Wood et al., 1996). 
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A goma guar e seus derivados encontrados em fluidos da indústria do petróleo podem 

ser degradados por enzimas. Sua degradação enzimática foi realizada por uma hemicelulase 

convencional e um novo produto enzimático, entre 26,7 a 48,9oC (80 a 120oF), com a 

diminuição da viscosidade do fluido (Gupta, et al., 1992). Brannon e Tjon-Joe-Pin (1995b) 

observaram que as enzimas são mais eficientes que os oxidantes por reduzir a molécula do 

polímero em fragmentos menores, continuando a catálise por mais tempo. Brannon et al. 

(2003) relatam um histórico da aplicação de enzimas específicas para goma guar (guar-

linkage-especific enzymes – GLSE) em campo. Quando comparado com o tratamento 

convencional utilizando ácidos ou oxidantes, o tratamento enzimático tem se mostrado 

eficiente ao longo dos anos. A produção de óleo e gás de vários poços aumentou 

significativamente. Poços localizados em Crocket Coutry (Texas), com temperaturas no poço 

variando entre 71,1 e 82,2oC (160 e 180oF), tratados com GLSE produziram uma média de 

85% a mais de gás natural em 6 anos do que os poços tratados com oxidantes. Em outros 

campos há registros de um aumento de 95% na produção dos poços tratados com GLSE ao 

longo de 5 anos em relação aos poços tratados convencionalmente. As temperaturas dos poços 

tratados com enzimas não excederam 154,4oC (310oF). 

A remoção de reboco formado por goma xantana com enzimas tem se mostrado 

eficiente frente a outros tratamentos. As enzimas apresentaram melhor performance como 

quebrador de reboco do que os oxidantes (Tabela 2.4), alcançando eficiências de remoção de 

até 96% (Suhy e Harris Jr., 1998; Beall et al., 1996b). 

 
Tabela 2.4. Remoção do reboco de goma xantana por enzimas e oxidantes 

Quebrador NaOCl LiOCl Enzima 
XC 

Enzima 
XC 

Enzima 
XC 

Tempo 24h 24h 24h 24h 24h 

Eficiência 32% 54% 94% 92% 96% 

Fonte: Beall et al., 1996b. (Fluido carreador KCl 2%, T=  65,5oC (150oF), pressão=200psi) 
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Para que as enzimas possam atacar a goma xantana, é necessário selecionar 

adequadamente os componentes do fluido. Luyster e Ali (2000) testaram fluidos com vários 

tipos de salmouras junto à goma xantana. Os rebocos gerados contendo cloreto de cálcio e 

brometo de cálcio não foram degradados pela enzima, podendo indicar algum tipo de 

inativação. O reboco contendo acetato de sódio foi o que teve melhor remoção. 

O Anexo 1 deste trabalho apresenta alguns produtos comerciais enzimáticos para 

remoção de reboco polimérico que podem ser encontrados disponíveis no mercado. 
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3. OBJETIVO 

O objetivo desta tese de doutoramento residiu em estudar o comportamento de uma 

enzima comercial usualmente empregada em outros ramos da indústria comparado a uma 

preparação enzimática disponível no mercado destinada especificamente para a remoção de 

reboco nas condições do ambiente do poço. O presente trabalho também tem como objetivo 

estudar a viabilidade do uso das enzimas amilolíticas em remoção de um reboco contendo 

amido como polímero principal, visando a redução de custo pelo emprego de outras fontes 

comerciais de enzimas e mantendo eficiências operacionais adequadas. 

As etapas descritas a seguir foram delineadas de forma a alcançar os objetivos do 

presente trabalho, a saber: 

 Verificar a estabilidade das preparações enzimáticas em salmoura de completação e em 

temperaturas presentes nos poços; 

 Verificar a estabilidade das preparações enzimáticas sob pressões e temperaturas presentes 

nos poços; 

 Investigar o comportamento cinético de ambas preparações enzimáticas; 

 Avaliar a degradação do amido no reboco pelas preparações enzimáticas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Equipamentos e Materiais 

Os equipamentos utilizados nos experimentos, nas análises e no preparo de soluções 

foram: 

 Espectrofotômetro Hach DR/4000 UV; 

 Célula de filtração estática de alta temperatura e pressão (HPHT) Fann Instrument 

Company; 

 Gerador de pressão (High Pressure Equipment CO, modelo 37-5.75-60); 

 Cromatógrafo líquido de alta resolução (HPLC) Waters; 

 Tomógrafo computadorizado de raio X PICKER, modelo PQS; 

 Agitador Hamilton Beach-Fann; 

 Banho termostático; 

 Placa de aquecimento e agitação. 

 
Foram utilizados três quebradores comerciais (cedido por CENPES/PETROBRAS) e 

uma α-amilase comercial Termamyl (gentilmente doada pela Novozyme A/S). 

A salmoura ou fluido de completação 9,4 ppg (pounds per gallon ou 1,13g/cm3) foi 

utilizada como fluido de completação e/ou veículo para os preparados enzimáticos. A 

composição da salmoura, de acordo com o Laboratório de Interação Rocha-Fluido (PDP-

TEP/CENPES/PETROBRAS), está apresentada na Tabela 4.1 e a concentração salina deste 

fluido é de 204000 ppm (3,5 M) de NaCl. 
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Tabela 4.1. Composição do fluido de completação (salmoura) 

Reagente Função Quantidades 

Água destilada Dispersante 350 mL 

Cloreto de sódio  71,25g 

Bissulfito de sódio Seqüestrar oxigênio 0,07g 
Ultrawet 70 

(polietoxilado) Prevenir emulsão 1050µL 

Hidróxido de sódio Manter pH entre 8-9 ----- 

 

O fluido de perfuração tipo drill-in, cuja composição está apresentada na Tabela 4.2, 

para formar o reboco polimérico foi preparado com auxílio de um agitador Hamilton Beach-

Fann. O preparo do fluido foi realizado pelo Laboratório de Interação Rocha-Fluido (PDP-

TEP/CENPES/PETROBRAS). 

 
Tabela 4.2. Composição do fluido de perfuração tipo drill-in (CENPES/PETROBRAS). 

Reagente Quantidades 

Água destilada 350 mL 

Cloreto de sódio 9 g 

Amido 8 g 

Goma xantana 1,5 g 

Carbonato de cálcio 35 g 

Óxido de magnésio 1 g 

Liovac (éster sintético) 3% (v/v) 

Glutaraldeído 1 mL 

 

Para os ensaios de remoção de reboco foram utilizados corpos de prova sintéticos não 

consolidados confeccionados pelo Laboratório de Interação Rocha-Fluido (PDP-

TEP/CENPES/PETROBRAS), de acordo com a metodologia descrita por Queiroz (2006) 

(Figura 4.1). O corpo de prova consiste em um cilindro de areia encapsulada com folha de 

níquel e telas de aço na extremidade com diâmetro e comprimento igual a 2,5 cm. 
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Figura 4.1. Corpo de prova (Queiroz, 2006). 

 

4.2. Atividades Enzimáticas 

4.2.1. Atividade amilolítica 

A atividade amilolítica foi determinada pela concentração de açúcares redutores 

liberados na hidrólise de uma solução de amido (1% (m/v)) e quantificados pelo método do 

ácido dinitrosalicílico – DNS (Miller, 1959). 

Em um tubo de ensaio contendo 0,5mL da solução de amido 1% em tampão fosfato de 

sódio (0,02M com NaCl 0,05M e pH= 6,9) foi adicionado 0,5mL da solução de enzima, 

previamente diluída no mesmo tampão fosfato, e imediatamente homogeneizado. Após 5min 

de reação enzimática a 30oC foi adicionado à mistura 1mL do reagente DNS. O tubo de ensaio 

foi colocado em banho-maria a 100oC por 10 min, em seguida arrefecido também em banho-

maria. Adicionou-se 10mL de água destilada, homogeneizou-se e foi levado para leitura. O 

branco da reação foi realizado com água destilada. A absorvância foi quantificada a 540nm 

em espectrofotômetro Hach DR/4000UV, frente à uma curva-padrão realizada com glicose 

(0,5 a 10 µmoles/mL) (Anexo 2). Uma unidade de atividade enzimática (U) equivale à 

quantidade de enzima que libera 1µmol de açúcar redutor (produto)/minuto nas condições do 

ensaio. O cálculo da atividade enzimática foi realizado de acordo com a Equação 4.1. 
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D
Vt

VfAbsA
E

R ×
××

=
*       Equação 4.1 

sendo: 

A = atividade da enzima (U/mL),  

Abs = absorvância obtida após 5 minutos de reação; 

f = fator de conversão dos valores de absorvância para a concentração de glicose; 

t = tempo de reação de igual a 5 minutos; 

VR = volume reacional (mL); 

VE = volume da enzima (mL); 

D = diluição da amostra; 

 

4.2.2. Atividade hidrolítica da lipase. 

A atividade hidrolítica da lipase foi determinada de acordo com Amaral et al. 2007. 

Uma unidade (U) de atividade enzimática hidrolítica foi definida como a quantidade de lipase 

que libera 1 µmol de p-nitrofenol por minuto nas condições do ensaio. O sistema reacional foi 

composto por 1,8 mL do reagente p-nitrofenil laurato (0,018g pNL em 1 mL de 

dimetilsulfóxido (DMSO) e 99mL de tampão fosfato de potássio 50mM, pH 7) adicionado a 

0,2mL da amostra adequadamente diluída e mantido a 37ºC. A variação de absorvância 

produzida pela reação foi medida a 410nm em intervalos de 5s durante 100s. O branco da 

reação corresponde à variação de absorvância obtida apenas para o reagente p-nitrofenil 

laurato a 37ºC. 

A atividade enzimática pode ser calculada de acordo com a Equação 4.2. 
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A

R

Vt
VfDAbsA

×∆
×××∆

=
    Equação 4.2 

sendo: 

A = atividade da enzima (U/L); 

∆Abs = variação de absorvância no intervalo de tempo (em minutos) transcorrido 

durante a fase de aumento linear dos valores de absorvância; 

D = diluição da amostra; 

f = fator de conversão dos valores de absorvância para a concentração de p-nitrofenol; 

∆t = tempo decorrido de análise; 

VR = volume reacional (L); 

VA = volume da solução enzimática utilizada no ensaio (L). 

 

4.3. Determinação de Proteína. 

A determinação da quantidade de proteína foi realizada de acordo com o método de 

Lowry (Lowry et al., 1951), que consistiu inicialmente em juntar 0,5 ml da amostra (ou água 

destilada no caso do branco) com 2 ml de Reagente A (composto por 1 ml de CuSO4 1% 

(p/v); 1 ml de solução de tartarato duplo de Na e K 2% (p/v) e 98 ml de solução de NaCO3 2% 

em NaOH (0,1 N)). Após 10 minutos de repouso a temperatura ambiente, adicionou-se 0,2 ml 

do Reagente B (solução de Folin-Ciocalteau diluída 2 vezes em água destilada). Depois de 30 

minutos foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 660 nm. Uma curva com diferentes 

concentrações de albumina de soro bovino (BSA) serviu como padrão. 
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4.4. Eletroforese 

As análises dos perfis eletroforéticos de proteína foram realizadas empregando gel de 

poliacrilamida a 12% (m/v) como gel de separação, sendo as amostras, previamente diluídas e 

inativadas. A corrida eletroforética se realizou a 150 V e 500 µA por 1 hora e 30 minutos. A 

revelação do gel foi feita com corante Comassie brilliant blue. As análises foram realizadas no 

Departamento de Bioquímica Médica, ICB/UFRJ, sob a supervisão da Prof. Eleonora 

Kurtenbach. 

 

4.5. Determinação do Índice de Emulsificação. 

A determinação do índice de emulsificação das preparações enzimáticas comerciais foi 

realizada de acordo com o método descrito por Sarubbo et al., 2006 e Cooper e Goldenberg, 

1987. Em um tubo de ensaio foi colocado 1mL de amostra e adicionado 1mL de n-

hexadecano. O tubo foi homogeneizado em vortex por 2 minutos a 3000rpm e mantido em 

repouso por 24 horas. Após esse tempo foi medido com um paquímetro a altura da camada de 

emulsão e a altura total da mistura. O índice de emulsificação foi calculado de acordo com a 

Equação 4.3. 

        Equação 4.3 
altura da camada de emulsão

Índice = X 100
altura total da mistura

 

4.6. Estabilidade à Temperatura 

O quebrador enzimático e a α-amilase Termamyl foram diluídos em salmoura 9,4 ppg 

com concentração salina em torno de 204000 ppm de NaCl (pH 8-9). A concentração da α-

amilase comercial (Termamyl) e do quebrador de reboco no fluido foi de 1% (v/v), 

concentração esta indicada nas especificações do quebrador para sua aplicação nos poços de 

petróleo, 5 e 10% (v/v). A solução diluída de cada produto foi mantida em banho-maria nas 
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temperaturas de 65, 80 e 95oC (149, 176 e 203oF) por 8 horas ou até que não fosse possível 

detectar atividade amilolítica. Amostras foram retiradas em intervalos de 1 hora e a atividade 

amilolítica foi determinada de acordo com o item 4.2.1. Foram realizados ensaios controle, 

substituindo a salmoura por água destilada. 

Para determinar a estabilidade à estocagem da α-amilase comercial Termamyl, a 

preparação enzimática foi mantida sem diluição em banho termostático a 40oC por 30 dias. 

Amostras diárias foram retiradas para a determinação da atividade amilolítica. 

 

4.7. Efeito da Temperatura, da Concentração Adicionada de Ca2+ e da 
Concentração da Enzima na Atividade Amilolítica 

Com a finalidade de investigar as melhores condições para a estabilidade da amilase 

comercial Termamyl sob as condições de poço, um planejamento fatorial com três variáveis 

independentes (23) foi adotado. Baseado na estatística simples, o planejamento experimental 

permite avaliar o grau de influência de cada fator com um número relativamente menor de 

experimentos a ser executado, o que reduz o custo, permitindo que se estabeleçam interações 

entre variáveis dentro da escala estudada (Montgomery, 2001). 

As variáveis temperatura (T), concentração da enzima (E) e adição de cálcio (CaCl2) 

em 3 concentrações foram investigados através do software Statistica versão 5.5 (Stat Soft 

Inc.). Os níveis -1, 0 e +1 para cada variável independente estudada são apresentados na 

Tabela 4.3, sendo a seleção destes níveis baseada nas condições relatadas na literatura e nas 

encontradas nos poços da Bacia de Campos (comunicação pessoal PETROBRAS S.A.). O 

planejamento fatorial 23 conduz a um número total de 11 experimentos . A resposta medida 

foi a atividade amilolítica residual obtida nos experimentos após 8 horas. 
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Tabela 4.3. Níveis das variáveis definidas pelo planejamento 23 

Variáveis  Níveis  

 -1 +1 0 

T (oC) 65 95 80 

E (% v/v) 1 10 5,5 

Ca+2 (ppm) 5 135 70 

 

A enzima foi mantida em solução de salmoura 9,4 ppg em todos os ensaios. 

 

4.8. Efeito da Pressão Hidrostática na Estabilidade Enzimática 

O efeito da pressão na estabilidade da amilase comercial Termamyl e do quebrador 

enzimático presentes em soluções 5% (v/v) em salmoura 9,4 ppg foi observado nos 

experimentos realizados à pressão de 6000 psi aplicada em um gerador de pressão (High 

Pressure Equipment CO). Após as soluções enzimáticas serem mantidas por 3 horas a 6000 

psi, a atividade amilolítica residual era determinada. A pressão hidrostática de 6000 psi (≅ 

413,7 bar) equivale a poços com cerca de 4000 m de profundidade. 

 

4.9. Efeito do Diferencial de Pressão e da Temperatura na Estabilidade 
Enzimática 

O efeito combinado da pressão e da temperatura na estabilidade enzimática foi 

avaliado nas soluções 5% (v/v) de amilase comercial Termamyl e de quebrador enzimático, 

em salmoura 9,4 ppg. Nesses experimentos, a pressão aplicada foi o diferencial de pressão 

(∆P), que consiste na diferença entre a pressão do reservatório e a pressão hidrostática da 

coluna do poço (Schlumberger Oilfield Glossary, 2006), que pode ser definido de acordo com 

a Equação 4.4. O reboco interno está sob esse ∆P dentro do poro. Assim, sendo o poro o local 

onde a enzima irá reagir, este biocatalisador sofrerá a influência deste ∆P. 
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∆P = Preservatório – Phidrostática       Equação 4.4 

onde: 

∆P = diferencial de pressão(psi) 

Prservatório = pressão do reservatório (psi) 

Phidrostática = pressão hidrostática (psi) 

Os diferenciais de pressão aplicados de poro aplicadas foram de 100, 500 e 1000 psi 

(6,9, 34,5 e 69 atm) junto a temperaturas de 65 e 80oC. Para realização dos ensaios, foi 

utilizado um filtrador HPHT (high pressure high temperature) (Figura 4.2), equipamento 

utilizado nos testes remoção pela perda de fluido (CENPES/PETROBRAS). As soluções 

enzimáticas ficaram aprisionadas na célula HPHT onde foram aplicadas as temperaturas e 

pressões de poço. Amostras foram retiradas em intervalos de 1 hora, durante as 3 horas de 

ensaio (Figura 4.3), para medida da atividade amilolítica residual. 

 
Figura 4.2. Filtrador HPHT. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3. Esquema do ensaio de estabilidade a pressão 

e temperatura (modificado de Queiroz, 2006). 
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4.10. Determinação dos Parâmetros Cinéticos 

Os parâmetros cinéticos da α-amilase comercial e do quebrador enzimático foram 

determinados em reação com amido solúvel, nas concentrações de 1,25 a 8,75mg/mL, em 

tampão fosfato de sódio 0,02 M com NaCl 0,005 M (pH 6,9) e em salmoura de completação 

3,5 M NaCl (pH 8–9). As reações foram realizadas nas temperaturas de 65 e 80oC. A 

concentração de produtos formados, ou seja, a concentração de açúcares redutores liberados 

na hidrólise foi determinada através do método do DNS de acordo com o item 4.2.1. 

 

4.11. Degradação do Amido no Reboco 

Para avaliar a degradação do amido no reboco pelas preparações enzimáticas 

comerciais (quebrador enzimático comercial e α-amilase comercial), foram realizados ensaios 

de rompimento de reboco na célula HPHT. Os rebocos foram montados sob corpos de provas 

sintéticos não consolidados, ou seja, com estruturas semelhantes às encontradas nas 

formações brasileiras. Os corpos de prova, previamente preparados de modo a simular uma 

formação, foram inicialmente mantidos imersos em uma solução de 40g/L de NaCl por pelo 

menos 24 horas. Depois de saturado com a solução de NaCl, o corpo de prova foi impregnado 

com óleo mineral Unipar usando uma bomba hidráulica manual (Queiroz, 2006). Terminado o 

procedimento, a tela da face onde foi montado o reboco foi trocada por uma tela com uma 

grade maior (40 mesh) para possibilitar a formação do reboco interno e a ação dos fluidos 

enzimáticos. 

Para montagem do reboco, 350 mL de fluido de perfuração foi colocado na célula do 

filtrador HPHT com o corpo de prova preso na parte posterior de modo semelhante ao 

apresentado na Figura 4.4. Assim, era aplicada uma pressão de 500 psi (34atm) por 2 horas na 

temperatura do ensaio (65oC). Após montado o reboco, o corpo de prova era retirado do 
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equipamento e a torta externa removida com o auxílio de uma espátula (Queiroz, 2006) sendo 

posteriormente lavado com a salmoura 9,4ppg (40mL) para que o reboco não secasse. 

O corpo de prova era, então, recolocado no filtrador HPHT, que era preenchido com 

350 mL da solução enzimática (α-amilase ou quebrador enzimático) 5% (v/v) preparada em 

salmoura 9,4ppg. Pressões crescentes, de 0 a 20psi (0 a 1,36 atm), foram aplicadas ao sistema 

em intervalos de tempo regulares. A quantificação do rompimento era realizada por perda de 

filtrado ao longo do tempo. A massa de filtrado durante o ensaio era recolhida por um bécher, 

que estava posicionado sobre uma balança, e desta forma, era quantificada ao longo do tempo 

(Figura 4.4). 

 
Figura 4.4. Esquema do ensaio de rompimento do reboco (modificado de Queiroz, 2006). 

 

4.11.1. Caracterização dos produtos da degradação 

Os filtrados dos ensaios da degradação enzimática foram analisados por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC). O objetivo da análise foi de verificar a degradação do 

amido através de seus produtos de hidrólise. Foi utilizada uma coluna para açúcares Aminex 

HPX-87P, 300 mm x 7,8 mm. O volume de injeção foi de 20 mL e água Millipore foi 
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utilizada como fase móvel. A vazão aplicada foi de 0,60 mL/mim e a pressão/temperatura  de 

análise foi igual a 18 Kgf/cm2 / 85oC. A análise foi realizada através do índice de refração 

(RID) como detector. As cromatografias foram realizadas pelo Laboratório de Engenharia 

Bioquímica (EQ/UFRJ) sob a supervisão da professora Maria Antonieta P. Gimenes Couto. 

 

4.11.2. Visualização da remoção de reboco por tomografia 

A visualização do interior dos corpos de prova foi realizada por tomografia. Após os 

ensaios de degradação do reboco os corpos de prova foram colocados em um recipiente com 

areia e sucessivas imagens tomográficas foram obtidas através de um tomógrafo Picker PQS 

para visualizar a presença de reboco interno (Sales, 2006 e Ribeiro, 2002). Essas análises 

foram realizadas no CENPES/PETROBRAS. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização dos Quebradores de Reboco Comerciais e da α-
Amilase Comercial (Termamyl) 

Os três quebradores comerciais de reboco cedidos pelo CENPES (PETROBRAS) 

foram analisados em relação à capacidade de hidrólise do amido e presença de proteínas em 

suas composições, uma vez que a composição de suas formulações não foi descrita pelo 

fornecedor. Dentre os três produtos chamados de quebradores, dois não apresentaram 

capacidade de degradação do amido, também não apresentando presença quantificável de 

proteína. O único quebrador comercial que apresentou atividade amilolítica e proteína em sua 

composição foi alvo de estudo para continuação deste trabalho e denominado de quebrador 

enzimático. 

Termamyl (Novozyme) é uma preparação enzimática que contém uma α-amilase de 

Bacillus licheniformis termoestável capaz de hidrolisar o amido, resultando em dextrinas 

solúveis e em oligossacarídeos (Gupta et al., 2003; van der Maarel et al., 2002). O quebrador 

enzimático é um produto comercial para ser aplicado nos poços para remoção de reboco, cuja 

composição protéica não é descrita pelo fabricante. Visto a escassa quantidade de dados sobre 

o quebrador enzimático, ambos os produtos foram caracterizados de forma comparativa. 

Inicialmente foram comparados os perfis cinéticos da reação de hidrólise do amido e 

os perfis protéicos (obtidos por eleroforese) foram determinados tanto para o quebrador 

enzimático de reboco como para a Termamyl. A Figura 5.1 apresenta os resultados obtidos 

nas reações de hidrólise de amido (1% (v/v)) realizadas a uma temperatura de 30oC durante 60 

minutos, empregando 0,01% (v/v) de preparado enzimático. Os perfis cinéticos de ambos os 

produtos foram muito similares. 
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Figura 5.1. Progresso da reação de hidrólise do amido utilizando 0,01% (v/v) de Termamyl e 

quebrador enzimático, a 30oC e concentração de amido (substrato) de 1% (v/v). 
 

A velocidade da reação, v, em qualquer ponto ao longo da reação é dada pela tangente 

dessas curvas em determinado tempo. A faixa linear observada até o tempo de 5 minutos pode 

neste caso ser considerada como a taxa inicial da reação. Para as preparações enzimáticas 

utilizadas a taxa inicial da reação obtida foi igual a 0,84 µmol/mL.min para Termamyl e a 

0,86 µmol/mL.min. para o quebrador enzimático. A atividade amilolítica dos produtos 

também foi determinada, e os valores obtidos foram muito próximos, a α-amilase comercial 

Termamyl apresentou 16822 U.mL-1 e o quebrador enzimático 17168 U.mL-1. 

As concentrações totais de proteínas dos produtos foram determinadas sendo que a 

preparação enzimática Termamyl apresentou uma concentração de proteínas totais de 32 

mg/mL, enquanto que no quebrador enzimático foi de 52 mg/mL. As proteínas também 

podem ser analisadas individualmente pela separação das moléculas através da eletroforese de 

uma mistura protéica. O peso molecular de α-amilases pode variar de 47 a 135kDa, 

dependendo da fonte da enzima (Toledo et al., 2007, Li et al., 2007, Ezeiji e Bahl, 2006, 

Aghilar et al., 2000). Embora a fonte protéica do quebrador enzimático não seja revelada nas 

especificações técnicas do produto até o momento, o resultado da eletroforese das duas 

preparações enzimáticas apresentado na Figura 5.2 revela que ambos os produtos 
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apresentaram um perfil eletroforético muito similar, com uma banda de maior intensidade 

com peso molecular idêntico (em torno de 75 kDa). 

 

 
Figura 5.2. Perfis eletroforéticos de proteína em SDS-PAGE:   1) padrão de peso molecular; 

2) α-amilase comercial Termamyl; 3) quebrador enzimático. 
 

Os produtos enzimáticos também foram analisados em relação ao índice de 

emulsificação. Não foi possível determinar um valor para o índice de emulsificação da α-

amilase comercial, mostrando que o produto não possui capacidade emulsificante. Já o 

quebrador enzimático mostrou alguma capacidade de emulsionante (28,57%) frente a n-

hexadecano, demonstrando que o produto possivelmente possui na sua composição, além de 

material protéico, algum composto que lhe confira tal atividade emulsificante. Além da 

capacidade emulsificante foi analisada se havia atividade hidrolítica de lipase nos produtos. 

Ambos não apresentaram atividade hidrolítica de lipídios. 
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5.2. Efeito da Temperatura na Atividade e na Estabilidade dos Produtos 
Enzimáticos 

As operações de completação de poços de petróleo geralmente são realizadas em 

condições drásticas para preparações enzimáticas, como altas temperaturas (65 a 95oC), alta 

salinidade e valores de pH alcalinos. A termoestabilidade é uma característica a ser avaliada 

na seleção de produtos enzimáticos para degradação de reboco. Entretanto, a literatura técnica 

da indústria de petróleo apresenta raros estudos avaliando a estabilidade ou a atividade de 

enzimas em sistemas de salmoura de completação (Tjon-Joe-Pin et al., 1993a) nas 

temperaturas que usualmente ocorrem nos poços de petróleo. 

A estabilidade enzimática reflete a capacidade da enzima em reter sua atividade 

catalítica sob diferentes condições de reação. Os pontos (ou faixas) de ótimos da estabilidade 

e da atividade podem ser facilmente distinguidos experimentalmente, separando o efeito do 

tempo. A atividade ótima é determinada pela simples medição das velocidades iniciais de 

reação sob uma faixa de condições investigadas. Já o ótimo da estabilidade é avaliado pela 

exposição da enzima a diferentes condições durante períodos de tempo significativos e a 

atividade residual da enzima é medida do mesmo modo que é determinado o ótimo de 

atividade (Fullbrook, 1996). Os dados de atividade e estabilidade são muito úteis na seleção 

de novas enzimas para algum processo em particular e para a caracterização de enzimas. 

 

5.2.1. Efeito da temperatura na atividade amilolítica 

Para conhecer o comportamento de ambos os produtos (α-amilase comercial 

Termamyl e quebrador enzimático), inicialmente foi investigado o efeito da temperatura (30 a 

95oC) na atividade amilolítica em salmoura de completação (pH 8-9) e em tampão fosfato (pH 

7) (Figura 5.3). A atividade amilolítica foi quantificada utilizando 0,01% (v/v) da 

preparaçãoenzimática em 1% (m/v) de amido nas reações. 
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A α-amilase comercial é uma enzima industrial termoestável e apresentou os maiores 

valores de atividade entre 65 e 95oC (Figura 5.3a), como esperado. A literatura relata que α-

amilases microbianas apresentam maiores atividades na faixa de 60 a 80oC, em meio 

tamponado (Li et al., 2007; Toledo et al., 2007). Em tampão, o quebrador enzimático também 

apresentou as maiores atividades entre 65 e 95oC, sendo que nesta última mostrou o maior 

valor de atividade amilolítica. 
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Figura 5.3. Efeito da temperatura na atividade amilolítica em tampão e em salmoura da α-

amilase comercial (a) e do quebrador enzimático (b) 
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Em salmoura (204000 ppm de NaCl), houve uma queda acentuada na atividade 

amilolítica para os dois preparados enzimáticos em todas as temperaturas testadas com 

relação ao meio tamponado (Figura 5.3). A perda na atividade amilolítica da α-amilase 

comercial na salmoura para as temperaturas de 65, 80 e 95oC foi de 81, 72 e 86 %, 

respectivamente. Já o quebrador enzimático apresentou perdas na salmoura de 72, 74 e 84% 

para 65, 80 e 95oC, respectivamente. Os maiores valores de atividade em salmoura da α-

amilase comercial foram a 65 e 80oC (Figura 5.3a), assim como para o quebrador enzimático 

(Figura 5.3b). 

 

5.2.2. Efeito da temperatura na estabilidade dos produtos enzimáticos 

As temperaturas encontradas nos poços variam muito dependendo da sua localidade. 

Vários poços de interesse nacional para exploração de petróleo podem apresentar uma 

variação de temperatura de 65 a 95oC. Portanto, a estabilidade térmica dos preparados 

enzimáticos é uma característica desejável para que possam ser utilizados na remoção de 

reboco. Além disso, também é necessário que tenham tolerância a pH básico (8 – 9), a altas 

concentrações salinas e a altas pressões. Não foram encontrados até o momento na literatura 

técnica da indústria do petróleo dados sobre avaliação da estabilidade de enzimas em sistemas 

de fluidos de completação como a salmoura utilizada no presente trabalho (Tjon-Joe-Pin et 

al., 1993a). 

A literatura e a ficha técnica do produto relatam que a α-amilase comercial utilizada 

no presente estudo (α-amilase de Bacillus licheniformis) possui estabilidade a temperaturas de 

até 110oC (Gupta et al., 2003; Gerhartz et al, 1990), enquanto que as especificações do 

quebrador de reboco apenas o identificam como um produto termoestável adequado para 

remoção de reboco. 
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Desta forma, foi avaliada a estabilidade do quebrador de reboco e da enzima comercial 

frente a três diferentes temperaturas usualmente encontradas nos poços off-shore da 

plataforma continental brasileira (65, 80 e 95oC) durante 8 horas. Ambos os produtos foram 

diluídos em fluido de completação 9,4 ppg (204000ppm de NaCl), que é comumente utilizado 

junto a remoção de reboco. A concentração utilizada de cada produto enzimático foi de 1% 

(v/v), de acordo com indicação técnica para a aplicação do quebrador enzimático. Os 

resultados para a α-amilase comercial estão ilustrados na Figura 5.4 e para o quebrador 

enzimático na Figura 5.5. Foram realizados experimentos sem a utilização de salmoura, isto é, 

diluindo as preparações enzimáticas em água destilada. Esses testes (controle) foram feitos 

para investigar a influência do fluido de alto teor salino na estabilidade térmica. 

Na temperatura de 65oC, tanto a α-amilase comercial quanto o quebrador enzimático 

não tiveram suas capacidades catalíticas iniciais significativamente alteradas, apresentando 

uma boa estabilidade sob tal condição (Figuras 5.4 e 5.5). Aparentemente nesta temperatura a 

salmoura não influenciou a estabilidade da amilase comercial. A estabilidade do quebrador, 

no entanto, foi melhor em salmoura do que em água destilada (controle): ao final das 8 horas 

do experimento controle, restaram 70,8% da atividade inicial do quebrador, enquanto que no 

fluido ainda restavam 92,7%. Este fato denota que a enzima presente no quebrador enzimático 

é possivelmente estabilizada por elevadas concentrações salinas. 
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Figura 5.4. Efeito da temperatura na estabilidade da α-amilase comercial (1% v/v) a 65, 80 e 

95oC em salmoura de completação e em água destilada (controle) (100% de atividade 

enzimática ≅ 167 U/mL). 
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Figura 5.5. Efeito da temperatura na estabilidade do quebrador (1% v/v) a 65, 80 e 95oC em 

salmoura de completação e em água destilada (controle) (100% de atividade enzimática ≅ 

164U/mL). 
 

Com o aumento da temperatura, observaram-se perdas significativas na atividade 

enzimática de ambos os produtos, sendo que a atividade da α-amilase comercial apresentou 

uma queda mais pronunciada do que a detectada para o quebrador de reboco a 80oC. Após 3 

horas, a enzima comercial permaneceu com 29,9% da atividade amilolítica inicial, enquanto 

que o quebrador manteve 61,7%. Ao final das 8 horas de teste, o quebrador de reboco ainda 

mantinha 25,3% de sua atividade e a α-amilase comercial apresentava apenas 2,1%, 
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mostrando que a salmoura não apresentou efeito protetor sobre esta última, como o faz com o 

quebrador de reboco (Figuras 5.4 e 5.5). 

A α-amilase apresentou o mesmo comportamento em salmoura e em água destilada, 

sendo, portanto, a temperatura o parâmetro que aparentemente mais influencia a queda da 

atividade. Já o quebrador apenas manteve atividade somente nos ensaios realizados com a 

salmoura a 80oC. A 95oC, os dois produtos perderam praticamente toda sua atividade 

amilolítica na primeira hora de experimento. 

Observando os perfis de estabilidade dos produtos enzimáticos na concentração de 1% 

(v/v) em salmoura a 80oC, nota-se que aparentemente a desativação de ambos os produtos 

enzimáticos segue um decaimento exponencial simples, conforme descrito pelas Equações 5.1 

e 5.2 (Nakhapetyan & Menyailova, 1980 apud Bevilaqua, 2000). Assim sendo, foi possível 

calcular o tempo de meia-vida a partir do ajuste dos dados experimentais a esse modelo de 

decaimento nas condições avaliadas. 

tkdeAA −= 0           Equação 5.1 

d
k

t
−

=
)5,0ln(

2/1           Equação 5.2 

onde: 

A = atividade enzimática (U/mL) 

Ao = atividade enzimática inicial (U/mL) 

kd = constante de inativação (h-1) 

t1/2 = tempo de meia-vida (h) 
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O valor obtido de kd para α-amilase comercial foi de 0,47 h-1 e o tempo de meia-vida 

de 1,46 h, enquanto o quebrador enzimático apresentou kd igual a 0,18 h-1 e t1/2 de 3,91 h. 

Estes resultados mostram um melhor desempenho, em termos de estabilidade, da solução com 

1% (v/v) de quebrador em salmoura a 80oC frente a solução de α-amilase comercial nas 

mesmas condições. 

Violet e Meunier (1989) estudaram o comportamento de diferentes concentrações de 

α-amilase de Bacillus licheniformis a 80ºC, mostrando que a manutenção da atividade 

enzimática é fortemente dependente da concentração inicial de proteína. Com o objetivo de 

melhorar a estabilidade térmica nesse sistema, foram testadas soluções com concentrações de 

5 e 10% (v/v) dos produtos para as temperaturas mais críticas, 80 e 95ºC. Com o aumento na 

concentração dos preparados enzimáticos no sistema a 80oC, ocorreu uma menor inativação 

dos produtos. Após 3 horas, a solução com 5% (v/v) e 10% (v/v) de α-amilase comercial 

manteve 53,6% de atividade e 86,8 %, respectivamente. Contudo, a 95oC, mesmo com 

maiores concentrações de enzima, observou-se a queda acentuada na atividade amilolítica 

após 1 hora de incubação (Figuras 5.6a e 5.6b). 
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Figura 5.6. Efeito da temperatura na estabilidade de soluções de α-amilase comercial (a) 5% 

(v/v) (100% de atividade enzimática ≅ 808 U/mL) e (b) 10% (v/v) (100% de atividade 

enzimática ≅ 1537 U/mL)em salmoura e em água destilada (controle) a 80 e 95oC. 
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Figura 5.7. Efeito da temperatura na estabilidade de soluções de quebrador enzimático (a) 5% 

(v/v) (100% de atividade enzimática ≅ 885/mL) e (b) 10% (v/v) em salmoura e em água 

destilada (controle) a 80 e 95oC (100% de atividade enzimática ≅ 1736 U/mL). 
 

Após 3 horas, a solução com 5% (v/v) do quebrador enzimático a 80oC manteve 

72,4% da atividade inicial (Figura 5.7a). Por outro lado, nesta mesma temperatura utilizando a 

solução com 10% (v/v), a atividade amilolítica encontrada foi de 60,1% da inicial (Figura 

5.7b). 

As atividades residuais da α-amilase e do quebrador enzimático para todas as 

temperaturas e concentrações testadas estão resumidos na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1. Atividade relativa restante após 3 horas de ensaio em salmoura. 

Temperatura 1% (v/v) 5% (v/v) 10% (v/v) 

(oC) α-Amilase Quebrador α-Amilase Quebrador α-Amilase Quebrador

65 99,2 % 100 % ----- ----- ----- ----- 

80 29,9 % 61,7 % 53,6 % 72,4 % 86,8 % 60,1 % 

95 0 0 0 0 0 0 

 

Devido às exigências operacionais, os fluidos utilizados nas etapas de perfuração e 

completação de poços necessitam de uma alta concentração de sal. O NaCl é o sal mais 

comumente utilizado. Os resultados mostraram que o comportamento dos preparados 
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enzimáticos em salmoura (3,5M ou 204000 ppm de NaCl) sob influência da temperatura não 

foi significativamente diferente da solução controle adotada (água destilada) na maioria dos 

testes. As maiores diferenças ocorreram a 80oC. No caso do quebrador enzimático, a solução 

com 1% (v/v) (Figura 5.5) e com 5% (v/v) (Figura 5.7a) houve menor atividade residual em 

água destilada. Já a solução com 5% (v/v) de α-amilase comercial a 80oC obteve melhor 

desempenho em água destilada (Figura 5.6a). 

De acordo com Lecker e Khan (1998), a força iônica no meio afeta a atividade da α-

amilase aumentando sua termoestabilidade, principalmente em relação aos íons cloreto. 

Outros autores (Jensen et al., 1996) sugerem que a ligação de diferentes sais com proteínas 

resulta numa alteração na atividade protéica, indicando que cátions e ânions desempenham 

um papel importante na estabilização ou inativação de proteínas. Lecker e Khan (1998) 

avaliaram a inativação térmica da α-amilase frente a vários sais de sódio com ânions de 

diferentes tamanhos e concluíram que junto ao NaCl (sal com o ânion de menor tamanho 

estudado), a enzima apresentou a maior estabilidade. Além disso, foi observado que o 

aumento na concentração de NaCl (de 1,76 mM para 2,34 mM) diminuiu a taxa de inativação 

da α-amilase. Contudo, as concentrações de NaCl testadas na maioria dos relatos encontrados 

na literatura são muito baixas comparadas com o utilizado na indústria do petróleo assim 

como no presente trabalho (3,5M de NaCl). Al-Qodah et al. (2007) e Cordeiro et al. (2002) 

testaram α-amilases de diferentes cepas de Bacillus quanto a tolerância a altas concentrações 

de NaCl (1 a 5M). As α-amilases utilizadas mostraram atividade residual em torno de 50% 

para concentrações entre 3 e 4 M de NaCl nas condições em que foram observadas (24h a 

4oC). 
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5.2.3. Estabilidade térmica da α-amilase comercial em condições de armazenamento 

Um aspecto importante para viabilizar o emprego de enzimas comerciais é a sua 

estabilidade à estocagem. Na formulação de enzimas comerciais, são necessários dados sobre 

a estabilidade à estocagem para garantir que o usuário irá receber e poderá utilizar o produto 

com a enzima devidamente ativa (Fullbrook, 1996). Durante o transporte das preparações 

enzimáticas para os campos petrolíferos, existe a possibilidade de as mesmas serem mantidas 

sob condições de temperatura ambiente maiores que 25oC. Para testar a estabilidade da α-

amilase à estocagem, a enzima foi armazenada a 40oC por 30 dias. A enzima comercial 

manteve 58,56% da atividade enzimática inicial após os 30 dias (Figura 5.8) de estocagem, 

demonstrando que uma quantidade expressiva da enzima ainda se mantém ativa e 

confirmando a termoestabilidade descrita nas especificações do produto. 
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Figura 5.8. Acompanhamento da estabilidade da α-amilase comercial armazenada a T=40oC 

 

5.2.4. Influência da temperatura, da concentração adicionada de Ca2+ e da 

concentração da enzima na atividade amilolítica da α-amilase comercial 

A estabilidade enzimática reflete a habilidade da enzima de reter sua atividade sob 

várias condições ambientais. Dados sobre a estabilidade são úteis na seleção de enzimas para 
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processos específicos. As condições encontradas nos processos de perfuração e completação 

de poços em que as amilases são empregadas são extremas, especialmente no que diz respeito 

à temperatura. Entretanto, existe uma demanda contínua pela melhora na estabilidade das 

enzimas para estar de acordo com as necessidades de aplicações específicas. Considerando os 

resultados obtidos no item 5.3.2 e com o objetivo de melhorar a estabilidade da α-amilase 

comercial no sistema de fluido de completação, os efeitos de alguns parâmetros importantes 

do processo (temperatura, concentração de enzima e concentração de cálcio) foram 

investigados utilizando planejamento experimental 23. Os experimentos realizados estão 

sumarizados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2. Experimentos realizados a partir do planejamento fatorial 23 

Experimento Temperatura Concentração de 
Enzima 

Concentração de 
Ca+2 

1 95oC (+) 10% (+) 5 ppm (-) 

2 65oC (-) 10% (+) 5 ppm (-) 

3 95oC (+) 1% (-) 5 ppm (-) 

4 65oC (-) 1% (-) 5 ppm (-) 

5 95oC (+) 10% (+) 135 ppm (+) 

6 65oC (-) 10% (+) 135 ppm (+) 

7 95oC (+) 1% (-) 135 ppm (+) 

8 65oC (-) 1% (-) 135 ppm (+) 

9 80oC (0) 5,5 %(0) 70 ppm (0) 

10 80oC (0) 5,5 %(0) 70 ppm (0) 

11 80oC (0) 5,5 %(0) 70 ppm (0) 

 

A Tabela 5.3 ilustra os efeitos estimados, os coeficientes do modelo matemático 

predito pela análise e os erros padrões associados, obtidos após a análise estatística dos 

resultados . O método proposto apresentou um coeficiente de determinação igual a 0,824 (R2). 

Os efeitos dos parâmetros concentração de enzima (E) e concentração de cálcio (Ca) são 
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positivos, indicando que a estabilidade da enzima aumenta com aumento destas variáveis. 

Entretanto, os efeitos dos parâmetros temperatura (T), interação temperatura-enzima (TE), 

interação temperatura-cálcio (TCa) e interação enzima-cálcio (ECa) são negativos, 

conseqüentemente, um aumento destas variáveis resulta na diminuição da estabilidade da 

enzima. 

 
Tabela 5.3. Tabela de efeitos estimados para planejamento fatorial 23 

Variável Coeficiente Erro-padrão Efeito Erro-padrão Teste t 

Média 22,7591 7,830512 22,7591 7,83051 2,90646 

T -31,2938 9,182089 -62,5875 18,36418 -3,40813 

E 11,8987 9,182089 23,7975 18,36418 1,29587 

Ca 11,0188 9,182089 22,0375 18,36418 1,20003 

TE -11,8987 9,182089 -23,7975 18,36418 -1,29587 

TCa -11,0188 9,182089 -22,0375 18,36418 -1,20003 

ECa -8,3762 9,182089 -16,7525 18,36418 -0,91224 

R2 = 0,824; confiabilidade adotada = 95% 

 

O teste t de Student foi utilizado para avaliar se os efeitos calculados apresentavam 

alguma significância estatística. Estas avaliações estão ilustradas no gráfico de Pareto (Figura 

5.9). Esse gráfico inclui uma linha vertical que indica o valor mínimo dos efeitos que mostram 

significância estatística para um nível de confiança de 95%. Os valores que acompanham na 

coluna horizontal são os referentes ao teste t-Student para cada fator. O efeito que exceder a 

linha vertical é considerado estatisticamente significante (Montegomery, 2001). 
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Figura 5.9. Gráfico de Pareto para os efeitos na atividade amilolítica residual 

 
De acordo com a Figura 5.9, pode-se observar que somente a temperatura teve 

significância estatística, uma vez que esse efeito ultrapassou a linha vertical (p = 0,05). Isto 

significa que a temperatura é o parâmetro que tem a maior relevância na estabilidade da 

amilase nas condições do processo. A Tabela 5.4 apresenta os resultados da Análise de 

Variância (ANOVA) que corrobora os resultados ilustrados no gráfico de Pareto e confirma 

que a temperatura (T) é o único parâmetro com significância estatística. 

 
Tabela 5.4. Tabela ANOVA para o planejamento fatorial 23 

Variáveis Soma quadrática 
dos erros (SQ) 

Grau de 
liberdade p 

T 7834,39 1 0,027074 

E 1132,64 1 0,264740 

Ca 971,30 1 0,296342 

TE 1132,64 1 0,264740 

TCa 971,30 1 0,296342 

ECa 561,29 1 0,413250 

Erro-puro 2697,94 4  

SQ Total 15301,52 10  
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Muitos fatores influenciam a estabilidade de uma solução enzimática. De todos eles, a 

temperatura, a concentração de cálcio e a concentração da enzima foram considerados 

particularmente importantes para o desenvolvimento do processo estudado. Uma 

característica das α-amilases é a necessidade de íons cálcio para manter sua integridade 

estrutural, uma vez que a falta de cálcio leva a uma queda na termoestabilidade e na atividade 

enzimática (Gupta et al., 2003). Os íons cálcio possuem um forte efeito protetor e ativador no 

desempenho de amilases convencionais e muitos fornecedores dessas enzimas incluem sais de 

cálcio nas formulações dos seus produtos. Além disso, é recomendado que formulações de α-

amilases devam conter uma quantidade adicional de 0,5 g/L (500 ppm) de cloreto de cálcio 

(Godfrey, 1996). 

De acordo com o fornecedor da Termamyl (Novozyme A/S), esta α-amilase é 

satisfatoriamente estável na presença de 50-70 ppm de Ca2+. De acordo com a determinação 

da concentração de Ca2+ presente na α-amilase comercial, constatou-se que a preparação 

enzimática já continha 460 ppm de Ca2+. Desta forma, os resultados apresentados na Tabela 

5.3 e na Figura 5.9 mostram que a adição suplementar de cálcio não apresentou uma 

influência significativa na estabilidade da enzima para a faixa experimental estudada. A 

quantidade de íons cálcio presente no produto parece suprir a maior parte do cálcio necessário 

para preservar sua estabilidade. 

Violet e Meunier (1989) demonstraram que o cálcio tem um importante papel na 

estabilidade da α-amilase, todavia após uma determinada concentração não causa mais efeito 

como estabilizante. Existem também relatos na literatura onde o cálcio não possui nenhum 

efeito sobre a enzima (Laderman et al., 1993). 

Como pode ser observado na Figura 5.9, a temperatura foi a variável que exerceu 

maior influência sobre a atividade enzimática residual na faixa experimental estudada. Um 
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aumento da temperatura leva a uma queda na atividade enzimática, como esperado. Amilases 

convencionais exibem uma queda acentuada da estabilidade quando aplicadas em processos 

nos quais as temperaturas excedem 75oC. Utilizando amilases termoestáveis, o efeito da 

temperatura é menos marcado. Contudo, a atuação permanece abaixo do desempenho máximo 

obtido com um substrato estável e condições brandas (Godfrey, 1996). 

 

5.3. Efeito da Pressão Hidrostática na Estabilidade das Preparações 
Enzimáticas 

A pressão é um fator de extrema importância na indústria de petróleo durante o 

processo de perfuração. Portanto, um critério muito importante na seleção de preparados 

enzimáticos para remoção de reboco de modo que as enzimas se mantenham estáveis sob as 

condições de pressão exercidas nos poços perfurados. A solução enzimática, quando utilizada 

em fluidos de completação, é transportada pelo poço perfurado até o fundo, onde se encontra 

o reboco para ser removido. Este líquido sofre a influência da pressão hidrostática devido à 

profundidade que alcança. A pressão hidrostática em poços de profundidade em torno de 4000 

m pode alcançar valores de 6000 psi (≅ 413 bar). 

O efeito da pressão nas proteínas é geralmente regido pelo princípio de Le Chatelier, 

estabelecendo que a pressão aplicada conduz a proteína a um estado de menor volume, ou 

seja, o aumento da pressão favorece a redução do volume do sistema. Este estado de menor 

volume levaria a uma maior estabilidade (Mozhaev et al., 1996; Balny et al., 1997). 

O efeito da pressão hidrostática na estabilidade de soluções 5 % (v/v) de α-amilase 

comercial e de quebrador enzimático, em salmoura, foi investigado. Os experimentos foram 

realizados a temperatura ambiente (25oC), sob uma pressão de 6000psi (413bar). Os 

resultados obtidos estão ilustrados na Figura 5.10 e mostram que a atividade amilolítica 
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residual não variou significativamente. Aparentemente, tanto a α-amilase comercial quanto o 

quebrador enzimático mostraram-se relativamente estáveis sob as condições adotadas. 
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Figura 5.10. Estabilidade da atividade da α-amilase comercial e do quebrador enzimático sob 

pressão de 6000 psi (≅ 413 bar). 

 

Weemaes et al. (1996) estudaram o efeito de altas pressões (acima de 4kbar) em α-

amilases provenientes de espécies do gênero Bacillus. A α-amilase de B. subtilis foi inativada 

sob pressões acima de 5kbar, e a α-amilase de B. licheniformis foi a enzima que apresentou a 

maior resistência nas condições estudadas. 

 

5.4. Efeito da Temperatura e da Pressão Diferencial de Poro na 
Estabilidade das Preparações Enzimáticas 

Temperatura e pressão são alguns dos fatores mais importantes na estabilidade 

enzimática em operações de completação de poços. Desta forma, foi objetivo neste trabalho 

estudar os efeitos dessas variáveis em conjunto na estabilidade das preparações enzimáticas. 

A estabilidade das soluções de α-amilase comercial e de quebrador enzimático foi testada 

para temperaturas de 65oC e 80oC, onde ambos os produtos apresentaram as maiores 
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atividades nos testes iniciais (item 5.3.2). Os diferenciais de pressão aplicados foram 100, 500 

e 1000 psi. Os valores de pressão compreendidos na faixa de 100 a 500 psi são 

freqüentemente relatados na literatura (Battistel et al., 2005; Nasr-El-Din et al.,2006), além de 

ocorrerem nos poços de interesse. O valor de 1000 psi foi utilizado para avaliar a robustez das 

preparações enzimáticas frente a uma pressão maior. 

A concentração de 1% (v/v) utilizada nos testes anteriores de estabilidade (item 5.3.2) 

apresentou uma queda mais acentuada na atividade frente a soluções contendo concentrações 

maiores. Assim sendo, escolheu-se para os experimentos de avaliação da influência do 

binômio temperatura - pressão a concentração de 5% (v/v) de cada preparação enzimática em 

salmoura. As Figuras 5.11 a 5.14 apresentam os resultados obtidos da influência combinada 

de pressão e temperatura na atividade da α-amilase comercial e do quebrador enzimático ao 

longo de 3 horas de ensaio. 

De acordo com a Figura 5.11, a α-amilase comercial não apresentou uma diferença 

significativa na atividade residual para as pressões aplicadas a 65oC. Após 3 horas de teste, a 

solução manteve praticamente a mesma atividade enzimática inicial. Entretanto, a 80oC os 

perfis de atividade em todas as pressões foram muito semelhantes, apresentando declínio em 

sua atividade (Figura 5.12). Após 3 horas, a atividade residual apresentou maior valor a 

1000psi (67 %). Aparentemente, a pressão não esta sendo o fator responsável pela perda da 

atividade amilolítica nas condições operacionais investigadas. 

 

 



 90

0

20

40

60

80

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Tempo (horas)

A
tiv

id
ad

e 
R

es
id

ua
l (

%
)

100 psi 500 psi 1000 psi

 
Figura 5.11. Perfis de atividade de uma solução 5 % (v/v) de α-amilase comercial a 65oC sob 

pressões de 100, 500 e 1000psi (1bar = 14,5psi). 
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Figura 5.12. Perfis de atividade de uma solução 5 % (v/v) de α-amilase comercial a 80oC sob 

pressões de 100, 500 e 1000 psi. 
 

Assim como o observado para a α-amilase comercial, na temperatura de 65oC, a 

solução contendo o quebrador enzimático praticamente não apresentou queda na sua atividade 

enzimática, independente da pressão a que foi submetida (Figura 5.13). Por outro lado, com o 

aumento simultâneo da temperatura para 80oC e da pressão tanto para 500 psi como para 1000 

psi houve uma queda acentuada da atividade amilolítica do quebrador, levando praticamente a 

perda de quase toda a atividade após as 3 horas de teste (Figura 5.14). Sob pressão de 100 psi, 
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o perfil se apresentou muito parecido com o da solução com 5% (v/v) sob pressão ambiente 

(Figura 5.7). 
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Figura 5.13. Perfis de atividade de uma solução 5 % (v/v) de quebrador enzimático de reboco 

a 65oC sob pressões de 100, 500 e 1000psi (1bar = 14,5psi). 
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Figura 5.14. Perfis de atividade de uma solução 5 % (v/v) de quebrador enzimático de reboco 

a 80oC sob pressões de 100, 500 e 1000psi. 

 

A pressão pode induzir a estabilização de moléculas protéicas em alguns casos. Uma 

razão que justifica o aumento da termoestabilidade enzimática com o aumento da pressão é 

que temperatura e pressão comportam-se como forças antagônicas em termos de entropia. 

Aparentemente o aumento da temperatura leva à desordem do sistema, enquanto que 

aumentando a pressão leva-se à ordem. Porém isso não é sempre verdadeiro para todas as 
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proteínas (Boonyaratanakornkit et al., 2002). Assim, a pressão pode acarretar em uma 

estrutura mais compacta da proteína reduzindo as flutuações causadas pelas altas temperaturas 

e aumentando a estabilidade térmica. Esse efeito antagônico da pressão e da temperatura foi 

observado em estudos realizados com α-amilase de cevada em temperaturas acima de 65ºC e 

uma faixa de pressão de 1 a 3kbar. Em valores de pressão acima de 4 kbar observou-se que a 

α-amilase de cevada apresentava uma inativação mais rápida que a pressão ambiente (Buckow 

et al., 2007). 

Dados obtidos por Weamaes et al. (1996) para desnaturação de α-amilases com 

pressão e temperatura mostraram que a estabilidade térmica pode ser reduzida pela pressão, 

assim como a estabilidade pela pressão pode ser reduzida pelo calor. 

 

5.5. Determinação dos Parâmetros Cinéticos para o Quebrador 
Enzimático e para a α-Amilase Comercial (Termamyl) 

Os resultados de estabilidade obtidos mostraram que as temperaturas de 65 e 80oC 

foram aquelas nas quais as preparações enzimáticas conseguiram manter os maiores valores 

de atividade amilolítica. Portanto, estas foram as temperaturas utilizadas para investigar o 

comportamento cinético da α-amilase comercial e do quebrador enzimático sob condições de 

completação. 

Nesses experimentos foram investigados o efeito da concentração de amido em 

relação à velocidade inicial da reação das preparações enzimáticas testadas nas temperaturas 

de 65 e 80oC, em meio controle (tampão fosfato) e em salmoura. Os resultados obtidos estão 

apresentados nas Figuras 5.15 e 5.16, respectivamente. O tampão fosfato de sódio foi 

utilizado como meio controle por ser o mesmo empregado nas análises de atividade 

amilolítica, onde as enzimas normalmente apresentam seu maior poder catalítico. 
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Figura 5.15. Efeito da concentração de substrato (amido) na velocidade inicial da reação 

catalisada pela α-amilase comercial. 
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Figura 5.16. Efeito da concentração de substrato (amido) na velocidade inicial da reação 

catalisada pelo quebrador enzimático. 
 

O mecanismo de Michaelis-Menten descreve o comportamento cinético da maioria das 

enzimas (Lehninger et al., 2002). De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.15, a 

α-amilase comercial seguiu uma cinética de Michaelis-Menten em meio tamponado, 

conforme observado também por outros autores (Li et al., 2007, Toledo et al., 2007, Lopez, et 

al., 2006). Em tampão, o aumento da temperatura levou ao aumento na velocidade inicial de 

reação (Figura 5.15). A reação em salmoura aparentemente também apresentou o mesmo 

comportamento cinético de Michaelis-Menten, sendo que a velocidade inicial da amilase 
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comercial caiu abruptamente para ambas as temperaturas testadas nestas condições. Os perfis 

cinéticos obtidos em salmoura a 65 e 80oC são muito semelhantes, indicando que a 

temperatura parece não ser o fator responsável pelo pior desempenho da enzima em salmoura 

de completação. 

O quebrador enzimático também parece seguir uma cinética de Michaelis-Menten em 

tampão e em salmoura (Figura 5.16). Não foram observadas diferenças significativas nas 

velocidades iniciais de reação nas temperaturas estudadas tanto em meio tamponado como em 

salmoura. Uma vez que os perfis cinéticos são muito próximos a 65 e a 80oC para cada meio 

testado, parece que a temperatura também neste caso não foi o efeito que mais influenciou o 

quebrador enzimático. Assim como ocorreu com a α-amilase comercial, a velocidade inicial 

do quebrador também sofreu um declínio acentuado em salmoura comparado com as reações 

realizadas em tampão. Portanto, a salmoura parece ser responsável pela alteração nas 

velocidades iniciais das reações de ambos os produtos enzimáticos. 

A partir dos resultados obtidos, admitindo que ambos os produtos seguem a cinética de 

Michaelis-Menten, foi possível calcular os valores de Km e Vmáx nas condições avaliadas 

(Tabela 5.5) através da linearização de Lineweaver-Burk (Figuras 5.17 e 5.18). 
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Figura 5.17. Gráficos de Lineweaver-Burk para a α-amilase comercial em salmoura e tampão 

a 65oC (a) e a 80oC (b). 
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(b) 

Figura 5.18. Gráficos de Lineweaver-Burk para o quebrador enzimático em salmoura e 

tampão a 65oC (a) e a 80oC (b). 

 

Os gráficos de Lineweaver-Burk, em ambas temperaturas testadas tanto para a α-

amilase comercial (Figura 5.17) assim como para o quebrador enzimático (Figura 5.18), 
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indicam a ocorrência de inibição do tipo mista (Voet et al., 2002; Lehninger et al., 2002; 

Segel, 1993). 

Na inibição do tipo mista ocorre a ligação de E e/ou de ES com um inibidor levando a 

formação de um complexo estável EI ou EIS. Este tipo de inibição altera tanto os valores de 

Km como os de Vmáx. Deste modo, é provável que algum componente presente na salmoura 

esteja funcionando como um inibidor do tipo misto, o que acarretou nos menores valores de 

velocidade inicial observados nas reações com salmoura (Figuras 5.15 e 5.16). 

 
 

Tabela 5.5. Parâmetros cinéticos da α-amilase comercial e do quebrador enzimático em 

reações de hidrólise de amido em tampão e em salmoura a 65 e 80oC. 

 Temperatura (oC) Meio Km (mg/mL) Vmáx (µmol/mL.min) R2 

α-Amilase      65ºC Tampão 1,26 1,45 0,98 
  Salmoura 8,50 0,93 0,99 

      80ºC Tampão 1,24 2,41 0,98 

  Salmoura 5,70 0,91 0,99 

Quebrador      65ºC Tampão 3,36 3,80 0,99 

  Salmoura 6,54 0,94 0,99 

      80ºC Tampão 3,42 4,23 0,99 

  Salmoura 2,75 0,41 0,99 
 
 

Os valores de Km encontrados para as reações em salmoura da α-amilase comercial 

são maiores que àqueles em meio tamponado. A 65oC, o quebrador enzimático também 

apresentou um valor de Km maior em salmoura. O aumento nos valores de Km mostra que a 

reação em salmoura afeta diminuindo a afinidade dos produtos enzimáticos pelo substrato. 

Entretanto, a 80oC o quebrador apresentou o maior valor de Km em tampão (Tabela 5.5). 

Conforme visualizado na figura 5.15, os valores calculados de Vmáx para a α-amilase 

comercial em salmoura foram praticamente idênticos (Tabela 5.5). O quebrador enzimático 

apresentou um valor de Vmáx em salmoura a 65oC próximo àqueles encontrados para α-
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amilase comercial em ambas as temperaturas. Contudo, a 80oC em salmoura o valor de Vmáx 

foi o menor encontrado (Tabela 5.5). Os resultados mostram (Figuras 5.15 e 5.16) que o 

principal fator para decréscimo da velocidade de reação é a salmoura, cuja força iônica é de 

3,5 M. 

Apesar da acentuada queda nas velocidades de reação, a α-amilase comercial mantém 

o mesmo Vmáx nas duas condições estudadas, enquanto o quebrador enzimático apresenta 

queda no Vmáx na temperatura mais alta. Frente aos resultados do estudo cinético, a α-

amilase comercial aparenta ser um produto promissor para hidrolisar o amido mesmo em 

salmoura. 

 

5.6. Degradação Enzimática do Amido no Reboco 

Os estudos realizados e descritos nos itens anteriores constataram a estabilidade das 

preparações enzimáticas a 65oC bem como a capacidade de degradação de amido em 

salmoura nesta mesma temperatura. Assim sendo, foi testada a capacidade tanto de soluções 

em salmoura de α-amilase comercial como de quebrador enzimático em degradar o amido 

presente no reboco de um sistema semelhante à parede de um poço na Bacia de Campos (RJ), 

em salmoura e a temperatura de 65oC. 

Esse sistema consiste em um corpo de prova de arenito não consolidado (item 4.1), 

que foi devidamente preparado para simular a rocha do reservatório. Em seguida, foi 

construído um reboco polimérico com um fluido de perfuração do tipo drill-in (Tabela 4.2) 

sobre este corpo de prova. Esse corpo de prova foi, então, colocado em uma célula HPHT 

(high pressure high temperature) e foi adicionada a solução do preparado enzimático a ser 

avaliado diluído em salmoura. A concentração dos produtos enzimáticos adotada foi de 5% 

(v/v), de acordo os resultados obtidos nos experimentos anteriores. A faixa de pressão 
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aplicada variou de 0 a 25 psi ou até que não houvesse mais fluido no sistema. A intensidade 

da pressão aplicada foi sendo aumentada gradativamente em intervalos regulares de tempo (de 

10 em 10 minutos). Os resultados estão apresentados nas Figuras 5.19, 5.20 e 5.21. 

O ensaio em branco, realizado na ausência de preparação enzimática, apenas com 

adição de salmoura, foi realizado para avaliar qualquer possível remoção de reboco do corpo 

de prova sem a influência da catálise enzimática, i.e. apenas por influência de um agente 

físico (pressão). 

 

 
Figura 5.19. Efeito da salmoura (sem presença de enzima) sobre um reboco polimérico em um 

sistema de filtração HPHT a 65oC (1bar = 14,5 psi). 
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Figura 5.20. Efeito de uma solução de salmoura com 5% (v/v) de α-amilase sobre um reboco 

polimérico em um sistema de filtração HPHT a 65oC (1bar = 14,5 psi). 

 

 
Figura 5.21. Efeito de uma solução de salmoura com 5% (v/v) de quebrador enzimático sobre 

um reboco polimérico em um sistema de filtração HPHT a 65oC (1bar = 14,5 psi). 
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O sistema de filtração utilizando corpos de prova de arenito não consolidado 

apresentou-se extremamente variável. Os corpos de prova apresentam variações na sua 

construção, uma vez que não há controle sobre a acomodação dos grãos de areia, de como 

serão formados os poros e dos “caminhos” dentro do corpo de prova. Isso influencia na 

construção do reboco que não é homogênea. O fluido de perfuração se acomoda formando o 

reboco de uma maneira diferente em cada corpo de prova pelas diferenças nos poros e nos 

“caminhos” que ele percola. Assim, para mensurar a degradação do reboco, foi utilizada como 

parâmetro de avaliação a taxa de filtração dos fluidos pelo corpo de prova, conforme 

apresentados na Tabela 5.6. 

 
 

Tabela 5.6. Taxa de filtração dos diferentes fluidos a 65oC por um reboco polimérico em 

corpo de prova de arenito não-consolidado. 

Fluido Taxa de filtração (g/min) ∆t (tfinal-tinicial) (min) Faixa de Pressão (psi) R2 

Salmoura 3,8047 (±0,15) 19 20-22 0,99 
α-Amilase 7,2431 (±0,93) 20 22-22 0,99 

Quebrador 30,317 (±7,51) 10 17-20 0,99 
1 bar ≅ 14,5 psi    

 
 

A taxa de filtração foi calculada na região linear do gráfico, sendo calculada como a 

massa de fluido filtrado por minuto. Com todas as soluções utilizadas, a faixa de pressão onde 

foi calculada a taxa de filtração encontrou-se entre 17 e 22 psi. A literatura relata faixas de 

pressão bem maiores que a aplicada no presente trabalho (100 a 500psi) (Nasr-El-Din et 

al.,2006; Battistel et al., 2005; Al-Otaibi et al.,2004). Entretanto, os corpos de prova 

usualmente empregados em diversos trabalhos são discos cerâmicos com permeabilidades 

bem menores do que o arenito não consolidado. O tempo total de ensaio levou um pouco mais 

de 2 horas (130 min). A utilização de corpos de prova cerâmicos (menor permeabilidade) 
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implica em testes filtração com tempos longos, ou seja, além de 20 horas (Law et al., 2007; 

Godwin et al., 2002). 

O teste com salmoura teve o objetivo de observar a filtração apenas com influência da 

pressão, e o resultado obtido mostrou que a taxa de filtração foi significativamente menor 

quando comparada aos dois outros tratamentos enzimáticos. A solução de α-amilase 

comercial praticamente duplica a taxa de filtração do sistema. Já o quebrador enzimático 

aumentou em quase 10 vezes a taxa de filtração (Tabela 5.6).  

A α-amilase comercial e o quebrador enzimático apresentaram perfis cinéticos muito 

semelhantes em salmoura (Figuras 5.15 e 5.16). Provavelmente o quebrador enzimático 

apresentou a maior taxa de filtração devido ao poder emulsificante presente no produto como 

determinado anteriormente (item 5.2), permitindo assim uma melhor interação entre a enzima 

e o substrato sólido, já que nos sistemas reais também é encontrado óleo no sistema. 

As α-amilases já foram empregadas para a remoção de reboco e apresentaram 

resultados satisfatórios de remoção por alguns autores (Law et al., 2007; Godwin et al., 2002). 

Para comprovar que ocorreu degradação do amido do reboco, o filtrado resultante foi 

analisado quanto à presença de açúcar redutor pelo método do DNS (Tabela 5.7) e por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (Tabela 5.8). 

 
 

Tabela 5.7. Concentração de açúcar redutor nos filtrados resultantes. 

Fluido Concentração de açúcar redutor 
(µmoles/mL) do filtrado 

Salmoura 0,28266 
α-Amilase 2,88717 
Quebrador 3,1631 
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Tabela 5.8. Tempos de retenção da análise de HPLC 

Tempo de retenção (min) 
Amostra 

1o pico 2o pico 

Glicose 12,94 --- 
Maltose 11,27 --- 

Filtrado com 
Salmoura 11,30 13,65 

Filtrado com  
α-Amilase 11,22 13,10 

Filtrado com 
Quebrador 11,17 13,55 

 

A Tabela 5.7 mostra que os filtrados dos ensaios tanto com α-amilase como com 

quebrador enzimático apresentaram degradação do amido constatado pela presença de açúcar 

redutor no filtrado resultante, em valores muito superiores ao determinado para o sistema 

apenas com salmoura. 

As análises realizadas pela cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) mostraram 

a presença de glicose e maltose como produtos da degradação do reboco. Tais análises 

sofreram muita interferência do meio altamente salino. Assim sendo, as análises realizadas 

com o HPLC não puderam avaliar os filtrados de modo quantitativo, sendo empregado neste 

trabalho de modo qualitativo para comprovar a degradação do amido em produtos de baixo 

peso molecular, como glicose e maltose (cromatogramas no Anexo 3). 

Após os testes, os corpos de prova foram tomografados com o objetivo de observar-se 

a extensão da remoção do reboco. Na faixa de cores da escala, o vermelho corresponde a 

materiais que tem maior resposta aos raios-X emitidos pelo tomógrafo. A folha de níquel que 

envolve o corpo de prova e a tela metálica das extremidades do cilindro responde na faixa do 

vermelho. O amido e o óleo respondem na faixa do azul e portanto se confundem na imagem. 

Já a salmoura responde na faixa do amarelo. Os resultados são apresentados nas Figuras 5.23 

a 5.25. 
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O tratamento com salmoura mostrou que ela não tem um poder de interação e/ou 

penetração no reboco, além do proporcionado pela pressão do sistema (Figura 5.23). Por outro 

lado, as Figuras 5.24 e 5.25 mostram que aparentemente os produtos enzimáticos foram 

capazes de interagir com reboco, consegui penetrar e percolar pelo corpo de prova. Face as 

imagens tomográficas não terem sido uma análise quantitativa, não foi possível determinar a 

eficiência de remoção por este método. 
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Figura 5.22. . Imagem tomográfica do corpo de prova tratado com salmoura a 65oC. 
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Figura 5.23. Imagem tomográfica do corpo de prova tratado com solução 5% (v/v) de α-

amilase em salmoura a 65oC. 
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Figura 5.24. Imagem tomográfica do corpo de prova tratado com solução 5% (v/v) de 

quebrador enzimático em salmoura a 65oC. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1. Caracterização e Estabilidade dos Produtos Enzimáticos 

O estudo comparativo da atividade amilolítica presente na α-amilase comercial 

(Termamyl) e no quebrador enzimático mostrou que ambas as preparações possuem 

características muito semelhantes. Na análise eletroforética, ambas as preparações 

apresentaram uma banda de maior intensidade em torno de 75kDa e as taxas iniciais de reação 

a 30oC mostraram valores também muito próximos – 0,86µmol/mL.min para a α-amilase 

comercial e 0,84µmol/mL.min para o quebrador enzimático. 

A faixa de temperatura de maior atividade para os dois produtos estudados foi de 65 a 

95oC, conforme esperado para enzimas termoestáveis. A salmoura (204000ppm de NaCl) 

parece afetar significativamente a atividade amilolítica das preparações, uma vez que houve 

um declínio acentuado nos valores de atividade para ambos na sua presença. 

Em relação a termoestabilidade, não houve uma variação significativa da atividade 

amilolítica das preparações durante as 8 horas de ensaio a 65oC. Contudo, observou-se uma 

perda na atividade catalítica em temperaturas mais elevadas (80 e 95oC), principalmente a 

95oC. Assim sendo, as preparações não seriam indicadas para uso em poços com temperaturas 

em torno de 95oC, visto que nesta temperatura ocorreu praticamente a perda total da atividade 

amilolítica na primeira hora de ensaio. 

O aumento da concentração de ambas as preparações na solução de salmoura parece 

colaborar para um aumento da estabilidade a 80oC, porém não apresentou efeito significativo 

à 95oC. 

Em condições de estocagem a α-amilase comercial manteve 58,6% da sua atividade 

enzimática após 30 dias a 40oC. 
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Nos testes de estabilidade, a atividade amilolítica residual da α-amilase comercial não 

variou significativamente mesmo na presença de altas concentrações de NaCl, demonstrando 

o potencial desta enzima para aplicações em processos de completação de poços. 

Os resultados obtidos no planejamento experimental (23) evidenciaram que apenas a 

temperatura apresenta significância estatística na estabilidade da enzima. 

A pressão hidrostática de 6000psi (≅ 413bar) parece não exercer influência na 

estabilidade das duas preparações. 

A estabilidade da α-amilase comercial parece não ser influenciada pelas condições de 

pressões diferenciais de poro aplicadas (100, 500 e 1000psi). De modo diferente, o quebrador 

apresentou uma grande queda na sua atividade residual em pressões maiores (500 e 1000 psi). 

 

6.2. Estudo Cinético dos Produtos Enzimáticos 

Como esperado, a α-amilase comercial seguiu a cinética de Michaelis-Menten em 

meio tamponado, assim como o quebrador enzimático, nas duas temperaturas estudadas (65 e 

80oC). As reações de hidrólise de amido em salmoura mostraram uma inibição do tipo mista, 

tanto para α-amilase comercial como para o quebrador enzimático, alterando os parâmetros 

cinéticos de Km e Vmáx. 

Na presença de salmoura houve uma queda acentuada do Vmáx de ambos os produtos. 

A α-amilase comercial apresentou valores de Vmáx muito próximos para as temperaturas de 

65 e 80oC (0,93µmol/mL.min e 0,91µmol/mL.min, respectivamente). Já o quebrador 

enzimático apresentou o valor de Vmáx próximo ao da α-amilase comercial a 65oC 

(0,94µmol/mL.min), mas a 80oC o valor encontrado foi menor (0,41µmol/mL.min). 

 



 110

Do ponto de vista cinético, a α-amilase comercial mostrou ser um produto promissor 

em condições de operação a 80oC, apresentando um valor de Vmáx maior que o do quebrador 

enzimático. 

 

6.3. Degradação Enzimática do Amido no Reboco 

Os sistemas de filtração normalmente utilizados para avaliação da remoção de reboco 

na indústria de petróleo são muito instáveis e mostraram ter problemas de reprodutibilidade. 

Assim sendo, não foi possível uma comparação direta dos perfis de remoção. As análises dos 

dados foram possíveis através das taxas de filtração de cada ensaio realizados. O quebrador 

enzimático apresentou a maior taxa de filtração (30,32 g/min) frente à α-amilase comercial 

(7,24 g/min). Cabe ressaltar que o quebrador enzimático apresentou um índice de 

emulsificação de 28,57%, sendo esta característica ausente na α-amilase comercial. 

A quantificação do açúcar redutor resultante do processo comprovou a degradação do 

amido presente no reboco. A análise em HPLC mostrou a presença de maltose e glicose como 

produtos de reação. Uma vez que tanto a maltose como a glicose são espécies químicas 

solúveis em água, conclui-se que os produtos do tratamento enzimático provavelmente não 

atuarão entupindo os poros da formação e impedindo o fluxo de petróleo. 

A análise por imagens tomográficas não foi capaz de mostrar a eficiência de remoção 

nos corpos de prova. Contudo, é possível visualizar que houve interação entre a solução de 

salmoura e enzima com o corpo de prova contendo o reboco. 

Através dos resultados obtidos foi possível observar o grande potencial do tratamento 

enzimático na remoção de reboco polimérico nas operações de completação de poços de 

petróleo. Cabe ressaltar que para a aplicação de fluidos enzimáticos é necessário conhecer as 

características do poço. 
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7. SUGESTÕES 

Como sugestões para continuidade do presente estudo, apresentam-se: 

 Análise de outras enzimas comerciais viáveis e disponíveis no mercado para a aplicação 

na remoção de reboco polimérico. 

 Investigar o estudo cinético da degradação de amido sob pressões de poro. 

 Desenvolver uma metodologia de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) para 

amostras altamente salinas como a da indústria de petróleo de modo que possam ser 

mensurados os produtos de reação. 

 Analisar por cromatografia líquida de alta eficiência os produtos gerados na degradação 

do amido pelas diferentes amilases comerciais, em salmoura. 

 Desenvolver uma metodologia reprodutível para o estudo da degradação enzimática do 

reboco. 

 Comparação dos sistemas de degradação enzimática do reboco com a remoção por ácidos 

ou oxidantes. 
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GLOSSÁRIO 

A indústria de petróleo possui um vocabulário próprio, o que convém definir alguns 

conceitos. Abaixo estão listados alguns conceitos gerais para ajudar na melhor compreensão 

do tema, uma vez que a presente tese encontra-se em uma área multidisciplinar. 

 

Completação: Etapa em que consiste no conjunto de operações complexas que tem como 

objetivo equipar e preparar o poço para produção (óleo ou gás) ou para injeção de fluidos nos 

reservatórios (ex. água) (Thomas et al., 2001). 

Liner: Coluna de revestimento do poço, existindo tipos específicos de acordo com o objetivo 

da operação (ex. liner de perfuração, liner de produção) (Thomas et al., 2001). 

Petróleo: Do latim petra (pedra) e oleum (óleo), no estado líquido é uma substância oleosa, 

inflamável, menos densa que a água com a cor variando entre o negro e o castanho claro. É 

uma mistura composta predominantemente de hidrocarbonetos, e tem sua origem nas 

transformações químicas da matéria orgânica depositada na rocha geradora (Thomas et al., 

2001, Gomes, 2003). 

Poço: Perfuração que atravessa a rocha reservatório com o objetivo de pesquisa, produção de 

petróleo ou injeção de água ou gás. O interior do poço pode entrar em contato com a 

formação produtora através de canhoneios, liners rasgados ou mesmo por ausência de 

tubulação ao que se denomina poço aberto. O poço é perfurado obedecendo a algumas 

trajetórias, podendo ser vertical, direcional ou horizontal (Gomes, 2003). 

Poro: É o espaço que existe entre os grãos que formam a rocha reservatório. Este espaço pode 

estar sendo ocupado pelos fluidos do reservatório (óleo, água ou gás) ou por partículas sólidas 

depositadas (Gomes, 2003). 
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Rocha reservatório: Pode ser chamado de reservatório, formação, formação produtora, etc. O 

petróleo é formado na rocha geradora, e quando passa um por um processo de migração é 

aprisionado nos poros da rocha reservatório. Se a rocha não estiver selada, este processo de 

migração pode continuar de uma rocha reservatório para outra ou para o ambiente se (Figura 

1) (Gomes, 2003). 

 
Figura 1. Esquema de um reservatório. 

 

Workover: Operações realizadas nos poços visando estimulá-los e/ou recompleta-los em 

novos horizontes. Tais operações necessitam sondas de completação (Daher, 2003). 
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ANEXO 1 

Alguns produtos comerciais enzimáticos para remoção de reboco polimérico 

disponíveis no mercado no período de junho de 2007. 

Produto (Empresa) Substrato (s) T (ºC) pH 

EZ CLEAN SYSTEMS (BJ) guar, celulose, amido e 
goma xantana (derivados) 121 4 – 11 

EZ CLEAN S ENZYMES (BJ) amido e derivados 135 4 – 7 

EZ CLEAN S/X ENZYMES (BJ) amido e goma xantana 
(derivados) 135 4 – 8 

WELLZYME A (Mi SWACO) amido 90 6 – 8 

WELLZYME AE (Mi SWACO) amido 90 6 – 8 

WELLZYME ME (Mi SWACO ) amido 95 --- 
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ANEXO 2 
Curva de padrão de glicose para o método do ácido dinitrosalicílico – DNS (Miller, 

1959). 
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ANEXO 3 
Cromatogramas dos filtrados resultantes dos ensaios com (a) α-amilase, (b) quebrador 

enzimático e (c) salmoura. 
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ANEXO 4 
Parte dos resultados descritos neste trabalho foi publicada na forma de trabalho 

completo nos congressos internacionais e nacionais listados abaixo. 

 

Kameda E., Mesquita, R. F., Langone M.A.P., Coelho M.A.Z., Caracterização cinética de α-
amilase comercial para utilização em completação de poços de petróleo, In: Anais do 14o 
Congresso Brasileiro de Catálise 2007, Porto de Galinhas – Pernambuco, Brasil. 

Kameda E., Mesquita, R. F., Queiroz Neto J.C, Langone M.A.P., Coelho M.A.Z., Use of 
amylases for filter-cake removal in completation operations, In Proceedings of 29th 
Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals 2007, Denver – Colorado, EUA. 

Kameda E., Queiroz Neto J.C., Coelho M.A.Z., Langone M.A.P., Estudo de Soluções 
Enzimáticas Para Remoção de Reboco Polimérico, In Proceedings of Rio Oil and Gas 2006, 
Rio de Janeiro – RJ, Brasil. 

Kameda E., Langone M.A.P., Coelho M.A.Z., Queiroz Neto J.C., Removal of Polimeric Filter 
cake in Petroleum Wells by Enzymatic Treatment, In Proceedings of ENPROMER 2005, 
Mangaratiba – RJ, Brasil. 

Kameda E., Coelho M.A.Z., Langone M.A.P., Queiroz Neto J.C., Avaliação de Enzimas para 
Remoção de Reboco Formado por Fluidos Poliméricos à de Base Água, In Proceedings of Rio 
Oil and Gas 2004, Rio de Janeiro – RJ, Brasil. 

 

De acordo com as exigências para obtenção do título de doutor, foi publicado em 

revista científica o referenciado abaixo. 

Kameda E., Queiroz Neto J.C., Langone M.A.P, Coelho M.A.Z. Removal of Polymeric filter 
cake in petroleum wells: A study of commercial amylase stability Journal of Petroleum 
Science Engineering in press doi: 10.1016/j.petrol.2007.04.005 (2007). 

Uma cópia do artigo encontram-se anexada ao final deste documento. 

 

 

 


