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Estágio CRUN/UCS 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVO   

Avaliar o reuso das células/enzimas imobilizadas de Zymomonas  mobilis com 

a simulação de intercorrências no processo industrial de ácido lactobiônico 

 Glicose-frutose-oxidorredutase  (GFOR) [1] 

  Glicono-δ-lactonase  (GL) [1] 

EXPERIMENTAL 

Z. mobilis ATCC 29191 Cultivo de Z. mobilis  

5 L de meio, pH 5,5, 400 rpm 

30°C, 12 h [4] 

Bioconversão 

Solução 

 0,7 mol/L lactose + 

0,6 mol/L frutose 

20g/L biocatalisador 

imobilizado 

agitação magnética  

pH 6,4 / 39°C  

24h [5] 

Produção de ácido 

lactobiônico 

23 ciclos de bioconversão 

com duração de 24h CONCLUSÕES 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Variação da concentração de ácido lactobiônico em 

diferentes ciclos de bioconversão realizados com células 

de Zymomonas mobilis imobilizadas em alginato de cálcio 

(24 h reação, 39oC, pH 6,4).  

Ciclos 1, 3 e 9: bioconversão realizada sob condições padrão, sem intercorrências 

Ciclo 2: tratamento prévio das esferas com CaCl2 seguido de bioconversão, sem 

intercorrências 

Ciclo 7: lavagem prévia das esferas com água, seguido de bioconversão, sem intercorrências 

Ciclo 8: 12h de reação sem controle dos parâmetros (pH, temperatura e agitação) 

Ciclo 22: sistema de controle de temperatura desligado 

Ciclo 23: células imobilizadas armazenadas por 30 dias – reação normal, sem intercorrências  

Zymomonas 

mobilis 

Simulação de 

possíveis  

intercorrências na  

produção de AL 

Reutilizações 

consecutivas  

 Considerando estes resultados, foi demonstrado que a atividade do 

complexo enzimático GFOR/GL de Z. mobilis imobilizado em alginato de 

cálcio não é influenciada por intercorrências no processo produtivo.  

 Essas informações são de suma importância, principalmente em escala 

industrial, considerando eventuais interrupções e retomadas do processo por  

motivos técnicos ou, ainda, a redução de demanda dos  produtos. 

Imobilização  

de Z. mobilis  

em esferas de 

alginato de 

cálcio[5] 

     Lactose                        Frutose 

 

 

 

Lactobiono-δ-lactona    Sorbitol 

 

 

  

              

 

NADP + 

GFOR 

 NADPH+H+ 

H2O    GL 

Ácido Lactobiônico (AL) 

Ativação 

celular        

(30°C, 12h) 

Inóculo 

0,45 L meio, 

200 rpm, 

30°C,12h 

 Centrifugação 

6000 rpm, 

10 min 

Velocidade específica de formação de produto (µP) em 

função do tempo, obtida nos ciclos 3 e 23 de bioconversão 

com células de Zymomonas mobilis imobilizadas em 

alginato de cálcio (24 h reação, 39oC, pH 6,4).   

Imobilização de 

células/enzimas 

em suportes [2,3]  

. aumento  da 

estabilidade  

. reutilização do 

biocatalisador 

Métodos analíticos 

Concentração celular: determinada por gravimetria[3]. 

Concentração de ácido lactobiônico: definida em função do volume e concentração 

de base utilizada para o controle do pH durante a reação[4].  

• Apesar das 

intercorrências 

simuladas, comparando 

os ciclos de bioconversão 

3 e 23, observou-se a 

similaridade em termos 

de perfis de velocidade 

específica de formação 

de produto ao longo do 

tempo. 
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Projeto Pro-enzimas 

APOIO 

• Nos ciclos 4, 5 e 6, 

concentrações decrescentes 

de produto foram 

identificadas. Esse fato está 

relacionado ao acúmulo de 

produto  no interior das 

esferas, que pode, em algum 

grau, inibir a atividade das 

enzimas. 

  

• No ciclo 22, apesar da 

obtenção de velocidade 

reacional inferior ao demais 

ciclos (346 mmol/L, 24h), 

foi atingido 497 mmol/L de 

AL em 38h de processo.  
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Ciclos

Tratamento do biocatalisador imobilizado -  

CaCl2 (0,3mol/L) 

Queda de energia - 12 h 

Ausência de controle de temperatura  

Armazenamento do biocatalisador por 30 dias  


