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Introdução 

Objetivo 

Zymomonas mobilis 

Anaeróbia 

Gram-negativa 

Produtora de etanol 
e CO2 

Enzimas periplasmáticas: 

*Glicose-frutose oxidorredutase(GFOR) 

*Glicono-delta-lactonase (GL) 

Necessidade de controle do pH 
durante a bioconversão - com adição 

de solução alcalina -  devido à 
formação do composto ácido 

Metodologia 

Produção de 
células/enzimas  

(cultivo de  
Zymomonas mobilis)            

Comparação da 
quantificação da 

concentração do produto 
formado usando Arduino e 

em função da anotação 
manual de pontos 

experimentais 

Controle de pH 

Adição de base 
(NaOH ou Ca(OH)2). 

Uso de placa Arduino 
conectada a  

um motor de passo (NaOH)  
ou a uma bomba 

dosadora(Ca(OH)2) 

 

Resultados 

 Com a utilização da plataforma Arduino e um software 
de código aberto (Pxl-Daq), é possível a aquisição contínua de 
dados de consumo de base durante 24 h de reação, em tempo 
real. Foram obtidos resultados experimentais - em termos de 
concentração de ácido maltobiônico – de maior precisão 
quando comparado com a anotação de volume de solução de 
base adicionada ponto a ponto durante a bioconversão.  

Conclusão 
 A proposta de utilização da plataforma Arduino difere e, 
ainda, complementa o procedimento padrão baseado na 
anotação manual dos pontos experimentais durante o processo 
de bioprodução de ácido maltobiônico.  
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Reação de bioconversão 

Bioconversão 

-solução 0,7 mol/L de 
maltose+frutose e 20 g/L de 
biocatalisador imobilizado 

-pH controlado em 6,4  
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Perfil de produção de ácido maltobiônico em função do tempo, em processo 
monitorado com o uso de Arduino [A] ou por anotação manual dos pontos 
experimentais [B]. 
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Sistema de bioprodução de ácido 
maltobiônico.  Uso da plataforma Arduíno 
integrada a um controlador de pH e 
bomba peristáltica para  a adição de 
NaOH ou Ca(OH)2 durante a reação. 
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