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O  poli  (3-hidroxibutirato)  (PHB)  é  um  poliéster  100%  biodegradável  produzido  intracelularmente  por
bactérias.  Apresenta  características  mecânicas  e  térmicas  semelhantes  às  do  polímero  de  origem
petrolífera. Neste trabalho, o soro de leite, que é gerado em volumes elevados na produção de queijo, foi
usado como fonte de carbono para a produção de PHB pela bactéria Alcaligenes latus. Primeiramente, a
precipitação  das  proteínas  do  soro  de  leite  foi  realizada.  Em  uma  solução  de  soro  12%  (m/v)  foi
adicionado  ácido  cítrico  (40%  m/v)  até  pH  3,3.  Após  a  centrifugação  da  solução  para  separação  das
proteínas, o sobrenadante foi neutralizado com solução de hidróxido de amônio (10% m/v) até pH 6,5 e
diluído  a  concentração  de  16  g/L  de  lactose.  O  cultivo  foi  realizado  em  biorreator  de  bancada  com
concentração inicial de células de 0,25 g/L em 3,5 L de meio (soro + sais nutrientes) mantido a 35oC e pH
6,5. A agitação e o fluxo de ar foram variados durante o cultivo para garantir a concentração de oxigênio
dissolvido  entre  30  e  40%  da  saturação.  Amostras  foram  coletadas  a  cada  hora  para  análise  de
crescimento celular,  consumo de substrato e produção de PHB. Ao final  do cultivo,  o PHB extraído pelo
uso  de  solvente  foi  avaliado  por  análise  térmica.  Os  resultados  mostraram  que  o  crescimento  celular
tende  a  estabilizar  após  10  h  de  cultivo  (1,6  g/L),  sendo  o  mesmo  comportamento  observado  para  o
consumo de lactose (6,7 g/L). Já a produção de PHB foi mais pronunciada após 8 h de cultivo atingindo 0,
164 g/L.  Através da análise cinética dos dados, verificou-se que a velocidade específica de crescimento
foi maior no início do processo, enquanto o consumo de substrato e a formação de produto foram maiores
entre  8  e  10  h.  O  comportamento  das  curvas  de  velocidade  de  crescimento  e  produção  específicos
sugerem que a  formação do produto não está  associada ao crescimento.  O PHB produzido por  A.  latus
apresentou menor  cristalinidade (26%) que o PHB padrão (48%),  o  que indica menor  massa molecular.
Porém a temperatura de fusão foi a mesma (170ºC). Os eventos de perda de massa foram similares ao
PHB  padrão,  porém  com  maior  massa  residual,  que  pode  ser  devido  a  presença  de  outros  compostos
provenientes  do  cultivo.  Esses  resultados  demostram  que  o  soro  de  leite,  considerado  um  efluente
problemático  do  ponto  de  vista  ambiental  pode  ser  usado  como  fonte  de  carbono  (lactose)  para  a
produção de um polímero biodegradável.
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