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Introdução

Materiais e Métodos

A caracterização do PHB extraído por ambos os métodos,
confirmou a existência das bandas correspondentes à estrutura do
PHB padrão, comprovando que este trabalho produziu o polímero
em questão, sendo a extração com solvente a mais eficaz, por
causa de seu maior rendimento.
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PROBIC-FAPERGS

Objetivos
Tendo em vista a procura por polímeros que sejam biodegradáveis
e fabricados a partir de matéria-prima renovável, a fim de diminuir
seu custo, este trabalho teve como objetivo produzir o polímero
PHB através da bactéria Alcaligenes latus, utilizando o soro de
leite como fonte de carbono.

Projeto PHAs-MEMB

Tabela 1 - Resultados obtidos no planejamento experimental

Parâmetros Resultados
Lactose consumida (g/L) 1,31 ± 0,068

%PHB produzido 31,98 ± 1,475
Células (g/L) 2,68 ± 0,085

PHB (g/L) 1,26 ± 0,088
Yx/s (g/g) 2,27 ± 0,748
Yp/s (g/g) 1,08 ± 0,400
p (g/(L.h)) 0,11 ± 0,007

O método de extração por solvente resultou em 60,53% de PHB
extraído, e a extração por ultrassom resultou em 39,62% de PHB
extraído. Com a realização da análise de FTIR, tornou-se possível
comparar o PHB padrão com o polímero extraído pelo método de
extração com solvente e com ultrassom. A Figura 1 apresenta os
espectros de FTIR obtidos para as amostras. A Tabela 2 apresenta
as bandas correspondentes do PHB padrão, comparando valores
obtidos na literatura com os PHBs obtidos experimentalmente.

Resultados e Discussões
Depois do planejamento experimental ser realizado, obtiveram-se
resultados para as análises de quantificação do açúcar redutor,
concentração de massa seca e cromatografia gasosa. Com base
nessas análises, tornou-se possível calcular a quantidade de
lactose consumida, rendimento do PHB, concentração de células e
de PHB, fatores de rendimento em células e produto e
produtividade volumétrica. A Tabela 1 apresenta os resultados
provenientes do planejamento experimental.
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Figura 1 - Espectros de FTIR das amostras a) PHB padrão, b) PHB extraído por 
solvente e c) PHB extraído por ultrassom

Bandas correspondentes

Número de onda (cm-1)

PHB  
padrão

PHB 
extraído por 

solvente

PHB 
extraído por 

ultrassom

Domínguez-
Díaz et al. 

(2015)

Saratale e 
Oh (2015)

Deformação axial da 
ligação C=O

1720 1726 1721 1718-1720 1721

Deformação angular 
assimétrica do grupo CH3

1452 1454 1432 1450-1453 1455

Deformação angular 
simétrica do grupo CH3

1379 1378 1379 1378-1380 1379

Deformação axial da 
ligação C-O-C

1276 1274 1279 1275-1278 1120-1280

Tabela 2 - Bandas correspondentes identificadas para o PHB padrão e PHBs
produzidos experimentalmente, em comparação à literatura


