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OBJETIVO
Avaliar a etapa de purificação do lactobionato de sódio, a conversão na forma ácida e 

formas diferentes de secagem do ácido lactobiônico.

Glicose-frutose-oxidorredutase GFOR[1]

Glicono-δ-lactonase GL[1]

RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                                                                       

CONCLUSÕES                                                                                                       

Cultivo de Zymomonas mobilis 
ATCC29191 

5 L de meio, pH 5,5, 400 rpm, 
30°C, 12h[6]

Imobilização de células/enzimas 
esferas de alginato de cálcio

 Purificação
3 precipitações sucessivas: etanol 65%, 5°C vazão 

de adição 0,45 mL/mL/min, agitação de 80 rpm 
durante 5 minutos.

Conversão
 Lactobionato de sódio → ácido lactobiônico

  Resina de troca iônica H+ 

Secagem
Spray dryer: temperaturas de entrada 
(120, 150 e 180°C), fluxos de alimentação 
(2,4; 3,0 e 4,5 mL/min); [7]

Liofilizador equipamento Labconco Freezone 2.5L

Higroscopicidade 
 Exposição de amostras a ambiente de umidade        

relativa controlada 80±2%, por 24h, a 25°C   Spray dryer Liofilizador

Métodos analíticos
Higroscopia do produto seco: determinada de acordo com metodologia descrita na Farmacopeia 
Europeia (2010). [8] 
Quantificação de AL: realizada por cromatografia em fase  líquida (Carra, 2020)
Microscopia eletrônica de varredura (MEV): microscópio Tescan Mira 3,  tensão de 15 kV 
(Carra, 2020) [9] 
 

Bioconversão
Solução: 0,7 mol/L lactose + 0,6 mol/L frutose, 

20g/L biocatalisador imobilizado, agitação magnética
pH 6,4 / 39°C, 24h

1° precipitação
Recuperação de 90%
Grau de pureza de 75%

Perfil de separação cromatográfica (CLAE) de ácido 
lactobiônico (1), lactose (2) e sorbitol (3).
[A] Amostra inicial - caldo de bioconversão
[B] Após três precipitações sucessivas.

Diante dos  resultados observados, o ácido lactobiônico seco por spray dryer revela-se mais 
promissor para uso em escala industrial, devido à sua morfologia, com partículas uniformes, de 
forma esferoidal e superfície lisa. A metodologia mostra-se adequada para transpor em  
indústria, sendo importante destacar o alto valor atribuído a esses produtos obtidos por 
processos biotecnológicos.

Variação do pH em função da massa de resina catiônica 
adicionada ao meio para a conversão de lactobionato de 
sódio em ácido lactobiônico. 

 Higroscópico

Higroscopicidade de lactobionato de sódio e ácido lactobiônico obtidos em processo biotecnológico e  
secos em diferentes condições.
                                              

Muito 
higroscópico                                                                      

Queda do pH até 3,8 - pKa do AL 3,8 
 50% de conversão

Queda lenta do pH, até 2,1. 
Conversão de 98% 

3° precipitação
Recuperação de 79%
Grau de pureza de 99%

Amostra Condição de secagem Higroscopia (%, m/m)
Lactobionato de sódio Secagem por evaporação 3,63 ± 0,53 b

Ácido lactobiônico Spray drying/120°C - 2,4mL/min 31,36 ± 1,48 a

Ácido lactobiônico Spray drying/150°C - 2,4mL/min 29,74 ± 3,29 a

Ácido lactobiônico Spray drying /180°C - 2,4mL/min 30,26 ± 0,50 a

Ácido lactobiônico Spray drying /120°C - 3mL/min 32,29 ± 1,23 a

Ácido lactobiônico Spray drying /180°C - 4,5mL/min 28,48 ± 2,92 a

Ácido lactobiônico Liofilizado 32,52 ± 0,49 a

Ácido lactobiônico Sigma® ND* 32,46 ± 0,29 a

Fotomicrografias (MEV) de lactobionato de sódio seco por evaporação em capela de exaustão e de ácido 
lactobiônico submetido a secagem por liofilização e em spray-dryer (temperatura entrada de 120ºC).

Troca iônica
Ácido 

lactobiônico
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Lactobionato de sódio - 5000 x Ác. lactobiônico - spray dryer 5000x Ác. lactobiônico - liofilizado - 1000 x
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Aplicações
      Vetorização de fármacos anti-tumorais [2]

      Solução de conservação de órgãos a serem transplantados [3]                 
      Cosméticos: umectante/hidratante, antioxidante [4]

      Solução de  tratamento de doenças da superfície ocular [5]

  

       Lactobionato de sódio

        Ácido lactobiônico

Purificação

Secagem dos insumos 


