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1- RESUMO 

A crescente produção de queijo no Brasil e no mundo é responsável pelo 

grande volume de soro de leite gerado anualmente. Apesar de seu potencial 

proteico, o soro de leite tem se mostrado como um grave problema ambiental, 

devido seu alto poder poluente, sendo atribuído principalmente à presença 

destas proteínas e de carboidratos no mesmo. A reutilização de subprodutos 

da agroindústria é uma alternativa ambientalmente amigável, pois além de 

agregar valor à cadeia produtiva este também proporciona a possibilidade de 

redução da poluição ambiental gerada pelo descarte incorreto de alguns 

resíduos da agroindústria. Desta forma este trabalho visou a produção de 

etanol pela levedura Kluyveromyces marxianus a partir de permeados de soro 

de leite. O soro in natura foi ultrafiltrado e em seguida concentrado por osmose 

reversa, permitindo assim a obtenção de permeados com até 18% de lactose. 

Fermentações foram realizadas com soro in natura e posteriormente com 

permeados de 9 e 18% de lactose, nas temperaturas de 32, 35 e 37°C. A 

produção de etanol aumentou com o aumento da concentração de lactose no 

permeado, assim como o tempo de fermentação, que inicialmente foi de 8 

horas (soro in natura), atingindo tempos de 42 horas (permeado com 18% de 

lactose). De forma inversa, a eficiência fermentativa teve redução com o 

aumento do teor de lactose no permeado. Considerando-se as temperaturas 

testadas 37°C foi a que apresentou os melhores resultados quando comparado 

a 32 e 35°C.  

 

2. INTRODUÇÃO  

O soro do leite é obtido pela precipitação da caseína presente no leite, 

portanto um subproduto do processo de separação, sendo ainda um dos 

principais efluentes do setor de produção de queijos. É um líquido esverdeado 

e representa cerca de 80 a 90% do volume total do leite utilizado no processo. 

O soro do leite é de importância relevante, tendo em vista o volume produzido 

e sua composição nutricional. Na fabricação de um quilograma de queijo são 

necessários dez litros de leite o que fornece nove litros de soro.  

Segundo alguns autores a produção anual de soro de leite no Brasil é de 



cerca de 4,3 bilhões de litros, podendo chegar a 4,9 bilhões, se os dados dos 

pequenos produtores forem acrescentados ao censo. No mundo a geração 

anual de soro de leite atinge 100 bilhões de litros (BARBOSA, 2010). 

Este volume de soro é o principal problema da indústria de laticínios, pois 

quando descartado como efluente gera um grave impacto ambiental visto 

apresentar uma carga orgânica elevada. Embora nas últimas décadas o 

aproveitamento do soro tenha aumentado, aproximadamente metade da 

produção mundial de soro de leite ainda é descartada em efluentes sem 

qualquer tratamento, gerando assim uma grande preocupação, pois devido à 

sua alta (DBO) (Demanda Bioquímica de Oxigênio), associada, principalmente, 

à presença de lactose e proteínas, faz do soro um forte agente de poluição 

ambiental (BARBOSA, 2010). 

Para o soro de leite os valores de DQO variam de 25.000 – 120.000 mg/L, 

sendo o valor médio de 60.000 mg/L. Em muitos países, quando possível, o 

soro é utilizado na alimentação de animais, porém de forma restrita, pois a 

produção é muito alta. Nos Estados Unidos da América as indústrias têm uma 

regulamentação imposta pela Environmental Protection Agency, que as leva a 

tratar o soro para que não constitua um agente poluidor em biorreatores ou 

lagoas de estabilização (ANTUNES, 2003). 

Como consequência dessa preocupação são várias as propostas de 

utilização do soro na tentativa de reduzir o impacto ambiental causado pelo seu 

descarte direto, como: alimento para animais e secagem para utilização 

posterior (DINIZ, 2009). 

A utilização dos resíduos da agroindústria é uma prática economicamente 

viável, pois além dos subprodutos gerados proporciona uma melhoria 

considerável na preservação do meio ambiente reduzindo os custos dos 

processos buscando a sustentabilidade (BORTOLETO, 1997). Uma das 

alternativas para biorremediação da carga orgânica do soro é a fermentação.  

O homem utiliza a fermentação etanólica desde os tempos remotos, os 

egípcios fabricavam pães e produziam bebidas alcoólicas a partir de cereais e 



frutas. Atualmente a produção de etanol por processos fermentativos tem 

despertado o interesse de diversas nações. No Brasil o etanol é produzido a 

partir da cana de açúcar, sendo o país um dos maiores produtores mundiais de 

cana e de etanol.  

Essa produção é possível graças ao potencial que a levedura 

Saccharomyces cerevisiae tem em converter os açúcares presentes no caldo 

de cana (sacarose, glicose e frutose) em etanol. Entretanto, linhagens desta 

espécie de microrganismo não apresentam potencial em fermentar o açúcar 

presente no soro de leite (lactose).  

Microrganismos capazes de metabolizar aerobicamente a lactose são 

bastante comuns, porém aqueles capazes de fermentá-la são mais raros 

(GUIMARÃES et al., 2010). Os mais utilizados atualmente são Kluyveromyces 

lactis, K. marxianus e Candida pseudotropicallis. Linhagens do gênero 

Kluyveromyces são capazes de hidrolisar a lactose nos monossacarídeos β-D-

glucose e β-D-galactose tonando-se metabolizável. Embora Kluyveromyces 

marxianus (sin. K. fragilis) seja utilizada na fermentação de meios contendo 

lactose para a produção de etanol, a produtividade é baixa, decorrendo 

principalmente de inibições devida à altas concentrações de lactose 

(GUIMARÃES et al., 2010). Sendo assim, torna-se necessário definir as 

condições de fermentação em função de cada linhagem microbiana, visando 

maior produtividade reduzindo o custo otimizando o processo (GUIMARÃES et 

al., 2010). A utilização do soro de leite na produção de etanol é apenas uma 

das alternativas que se mostram viáveis, evidenciado pelo grande potencial de 

uso da lactose como substrato, além do interesse da comunidade científica na 

busca de tecnologias alternativas para a produção de biocombustíveis 

(SANSONETTI et al., 2011).  

 

3. OBJETIVOS  

Determinar o potencial da linhagem NRRL Y-610 de K. marxianus em 

fermentar permeados de soro de leite  com diferentes concentração de lactose.  

 

4. METODOLOGIA  



 

A matéria-prima utilizada durante a pesquisa foi o soro do leite 

pasteurizado produzido na região de Ribeirão. As amostras foram mantidas 

congeladas para preservação e descongeladas conforme os experimentos 

foram sendo realizados.  

 

4.1 Determinação da composição centesimal do soro de leite 

Para a determinação da composição centesimal do soro realizou-se a 

quantificação do teor de gordura e sais minerais (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

1985), teor de proteínas (ANTUNES, 2003) e carboidratos totais (SILVA, et al., 

2003). 

4.2 Concentração do soro de leite 

 O soro de leite in natura foi concentrado por um sistema de ultrafiltração 

seguido de osmose reversa, num protótipo piloto construído para este projeto. 

O equipamento é composto de dois sistemas de filtros, um onde é feito a 

retirada das proteínas presentes no soro através de ultrafiltração e a 

concentração do mesmo por osmose reversa.  

4.3 Preparo de inóculos de Kluyveromyces marxianus 

Para as fermentações foi utilizada a linhagem NRRL Y-610 de K. 

marxianus. O inoculo foi preparado pela transferência de uma colônia isolada 

para erlenmeyers de 250 mL contendo 100 mL de meio de crescimento 

(Tabela 1), tendo sido mantidos para crescimento por 22 horas a 300C e 125 

rpm, no escuro. 

 

 

Tabela 1 - Meio de cultura de crescimento de Kluyveromyces marxianus 

Componente Concentração 
g/L 

Extrato de 
levedura 

5 

Lactose 50 



Triptona 10 

 

Decorrido o período de crescimento da levedura, fez-se a contagem 

celular, utilizando uma câmara de Neubauer. Posteriormente a suspensão de 

leveduras foi submetida à centrifugação a 3000 rotações por minuto, sendo o 

sobrenadante descartado e a levedura resuspensa no meio de fermentação a 

108 cel/mL. 

4.4 Fermentações com Kluyveromyces marxianus  

As fermentações foram realizadas em erlenmeyers de 500 mL contendo 

300 mL de soro in natura ou concentrado, sob agitação de 150 rpm, nas 

temperaturas de 32, 35 e 37°C, por períodos de tempo que variaram de 8 a 42 

h, em função da concentração inicial de lactose ou temperatura.  

4.5 Quantificação de etanol no vinho fermentado 

As análises quantitativas do etanol nos fermentados foram realizadas 

através de cromatografia em fase gasosa. Para as análises foi utilizado um 

cromatógrafo em fase gasosa, modelo Agilent 6890, equipado com detector de 

ionização de chama (DIC), conectado a um microcomputador com software 

para cromatografia ChemStations, sistema de injetor tipo slit/splitless acoplado 

à uma coluna de sílica fundida DB-624, com 30m de comprimento e 0,32mm 

de diâmetro interno com 1,8µm de filme. As análises foram realizadas 

utilizando-se nitrogênio como gás de arraste num fluxo de 1,0 mL/min. A 

temperatura do injetor foi mantida a 150°C e no detector a 300°C; a razão de 

divisão de fluxo (split) foi de 15:1 e a temperatura do forno da coluna foi 

mantida a 100°C por 1,5 min e realizada uma rampa de aquecimento na razão 

de 10°C/minutos até alcançar 125°C totalizando um tempo de 5 minutos.  

Para as quantificações do teor alcoólico nos fermentados, as amostras 

foram preparadas pelo método Headspace contendo 0,2% de padrão interno 

(metanol) onde foi adicionado 100µL da amostra do fermentado. A mistura foi 

aquecida a 50°C/5min, sendo que 100µL da fase vapor fora injetada no 

cromatógrafo com o auxílio de uma seringa “gastight”. As análises foram 

realizadas em triplicata e as concentrações do teor alcoólico calculadas com o 

auxílio de uma curva de calibração de etanol nas concentrações de 1 a 8%, 



com referência ao padrão interno (metanol). 

 

5 . DESENVOLVIMENTO  

5.1 Fermentações  

Para as fermentações foram utilizados o soro in natura contendo 4,4% 

lactose e permeados concentrados com 9,0 e 18,0% de lactose  

Os experimentos foram realizados em triplicata e com 3 repetições cada. 

Em cada hora de fermentação foram retiradas alíquotas para a determinação 

de açúcares redutores (1 mL) e grau alcoólico (3 mL).  

O rendimento e a eficiência fermentativa foram calculados a partir das 

equações 1 e 2: 

(1)     Rendimento (g/g) =      Massa de etanol produzido (g)___             

                                                   Massa de lactose consumida (g) 

(2)      Eficiência (%) =       _   Rendimento real___   X 100 

                                                    Rendimento teórico 

6 . RESULTADOS  

 

6.1. Composição centesimal do soro in natura 

O soro de leite utilizado neste trabalho apresentou teor médio de 4,4% 

lactose; 2,0% de proteínas; 0,5% de sais minerais e 0,3% de gordura. Segundo 

Domingues e Teixeira (1999) a composição média do soro de leite é 4,5 - 5,0% 

de lactose, 0,8 - 1,0% de proteínas, 0,5 - 0,7% de sais minerais e de 0,1 - 0,5% 

de gordura, sendo assim o soro estava dentro dos parâmetros aceitáveis de 

qualidade, visto que, de acordo com Ornellas (2007) a composição do leite 

varia em função da raça e da alimentação do animal, bem como da estação do 

ano e a época de lactação.  

 



6.2 Fermentações  

 

As fermentações utilizando-se o soro de leite com 4,4% de lactose, 

realizadas nas temperaturas de 32, 35 e 37°C apresentaram teores alcoólicos 

de 2,03; 2,01 e 2,17% (m/v) respectivamente, e com valores de açúcares 

redutores residuais de 0,35; 0,25 e 0,21% levam a rendimentos fermentativos 

de 0,502; 0,500 e 0,518. 

Considerando que o rendimento teórico de conversão de lactose em 

etanol é de 0,538g etanol/g lactose (SANSONETTI et al., 2009), as eficiências 

de fermentação obtidas nesses experimentos foram de 93,3; 93,4 e 96,3% para 

as respectivas temperaturas.  

Vale a pena ressaltar que nas condições testadas a levedura foi capaz de 

converter a lactose em etanol num período de 8 horas, diferente do que foi 

relatado em Sansonetti et al., (2011).  

Analisando os percentuais de eficiência obtidos nas fermentações 

realizadas a 32, 35 e 37ºC quando se utilizou soro de leite apenas 

desproteinizado e com teores médios de 4,4% de lactose como substrato, os 

melhores resultados ocorreram a temperatura de 37ºC.  

Embora a eficiência fermentativa apresentada pela levedura K. marxianus 

tenha sido satisfatória, devido ao baixo teor de lactose no soro inicial, o teor de 

etanol produzido também ficou baixo, o que acarretaria um gasto muito grande 

de energia para a recuperação do etanol presente no fermentado.  

Sendo assim, visando o aumento no teor de etanol produzido o soro de 

leite após passar pelos processos de ultrafiltração e osmose reversa, teve seu 

teor de lactose aumentado, passando a ser denominado de permeado.  

As fermentações realizadas com permeados contendo 9,0% de lactose 

produziram 1,93% de etanol (m/v) a 32°C, 3,3% de etanol (m/v) a 35°C e 

4,65% de etanol a 37°C. Essas produções representaram rendimentos 

fermentativos de 0,327; 0,469 e 0,503 g etanol/g de lactose gerando então 

eficiências fermentativas de 60,7; 87,3 e 93,5% para as temperaturas de 32, 35 

e 37/C respectivamente. 

Novamente verifica-se que a temperatura de 37°C mostrou-se a mais 

adequada ao processo. 

O monitoramento das fermentações, utilizando o permeado, foi feito 



durante 24horas, entretanto embora este tenha sido três vezes superior aquele 

feito com soro in natura, o mesmo não foi suficiente para a conversão total dos 

açúcares em etanol.  

Aumentando-se o teor de lactose no permeado para 18.0% as 

fermentações a 32°C apresentaram teor alcoólico final de 7,41% (m/v) 

representando rendimentos fermentativos de 0,406 g etanol/g de lactose e 

eficiência fermentativa de 75,5%. Já a 35°C a produção foi de 7,67% de etanol 

gerando rendimentos de 0,428 g de etanol/g de lactose o que representou 

eficiência fermentativa média de 79,5%. Na temperatura de 37°C a 

performance da levedura foi melhor quando comparada as temperaturas 

anteriores, pois foram produzidos 8,01% de etanol (m/v) o que significou 

rendimento fermentativo de 0,444 g etanol/g de lactose e eficiência 

fermentativa de 82,5%. De forma semelhante aos experimentos anteriores, 

oprocesso foi mais demorado, sendo então o processo monitorado até 42 

horas.  

O uso de permeados com maiores concentrações de lactose 

possibilitaram a obtenção de fermentados mais ricos em etanol. Entretanto 

esse aumento na concentração de lactose também proporcionou aumento no 

tempo de fermentação. Desta forma, quando as fermentações foram realizadas 

a partir de permeados foi necessário que o processo fosse mantido por 

períodos de tempos maiores.  

O uso de permeados contendo teores de lactose maiores permitiu a 

obtenção de fermentados com teores alcoólicos maiores, entretanto quando o 

processo foi comparado ao com soro in natura houve queda nas eficiências 

fermentativas. Esses resultados impulsionam para novas alternativas de 

processo, onde seja possível a obtenção de eficiências fermentativas 

adequadas e consequentemente teores alcoólicos competitivos, permitindo 

assim a destilação do produto com gastos de energia reduzidos.  

Outro fator a ser considerado é que com o aumento da temperatura 

ocorreu uma diminuição da viabilidade celular, fator este um dos responsáveis 

pela queda das eficiências fermentativas. A queda na viabilidade celular 

acontece por efeito o etanol sobre a levedura, onde quanto maiores forem o 

teor alcoólico e a temperatura no sistema mais tóxico o meio será para a 

levedura.   



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca por alternativas de aplicação do soro de leite vem crescendo, 

visto o alto poder poluente deste subproduto da indústria de laticínios, que 

somado ao grande volume gerado na produção de queijos torna-o um 

problema ambiental.  

Estudos com espécies do gênero Kluyveromyces tem crescido nos 

últimos anos devido principalmente à necessidade de se remediar a carga 

poluente presente no soro deleite, visto que estes apresentam grande 

potencial de uso na produção de etanol e outros produtos de interesse 

econômico.   
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