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 Lactobionato de potássio e de cálcio obtidos via reuso de células imobilizadas de Zymomonas mobilis 
Eduarda  Gonçalves,  Verônica  Bortolotto  Oliboni,  Sabrina  Carra,  Maria  Gabriele  Delagustin,  Eloane
Malvessi,  Mauricio  Moura  da  Silveira  (Orientador).   Ácido  lactobiônico  e  os  sais  de  lactobionato  são
compostos  com  aplicações  na  indústria  farmacêutica  em  função  das  propriedades  hidratantes  e
umectantes.  Ambos  podem  ser  obtidos  via  processo  biotecnológico,  em  reações  catalisadas  pelas
enzimas  glicose-frutose-oxidorredutase  (GFOR)  e  gliconolactonase  (GL),  presentes  no  periplasma  de
Zymomonas mobilis. Essas enzimas atuam na oxirredução de lactose e frutose em ácido lactobiônico e
sorbitol, respectivamente. Na etapa de bioconversão, como consequência da queda do pH, resultante da
produção  do  ácido  lactobiônico,  é  necessário  o  controle  da  acidez  para  a  manutenção  da  atividade
enzimática. O pH pode ser controlado com a adição de uma base, por exemplo, o hidróxido de potássio
(KOH) ou hidróxido de cálcio (Ca(OH)2),  formando os respectivos sais,  o lactobionato de potássio ou de
cálcio. Com o intuito de reaproveitar as células/enzimas estas foram imobilizadas na forma de esferas de
alginato  de  cálcio.  A  imobilização  garante,  além  da  possibilidade  de  reuso  do  biocatalisador,  a  maior
estabilidade enzimática e a facilidade de separação do produto ao final. Neste contexto, o objetivo deste
trabalho  foi  avaliar  a  cinética  de  bioprodução,  em  bateladas  repetidas,  de  lactobionato  de  cálcio  e
potássio a partir  de células de Z. mobilis  imobilizadas em alginato de cálcio.  As células de  Z. mobilis
ATCC  29191  foram  obtidas  através  de  cultivo  em  biorreator,  sendo,  posteriormente,  concentradas,
permeabilizadas e imobilizadas em alginato de cálcio.  No processo de bioconversão,  utilizou-se solução
de lactose (0,7 mol/L) e frutose (0,6 mol/L), 20 g/L de biocatalisador imobilizado, volume reacional de 0,
35L, mantido sob agitação magnética, a 39ºC e pH controlado em 6,4, utilizando KOH 7 mol/L ou Ca(OH)2
em pó. Ao término de cada bioconversão, as esferas - em particular as usadas na reação com controle de
pH com KOH, - foram lavadas em água pH 7,0 e tratadas com cloreto de cálcio para que mantivessem a
rigidez.  Na  bioprodução  de  lactobionato  de  cálcio,  da  primeira  para  a  quarta  batelada,  foi  atingido
resultado semelhante em termos de rendimento, em torno de 85- 88% e Pmáx médio de 304 mmol/L. Na
bioprodução de lactobionato de potássio, foi observada a queda no rendimento da primeira para a quarta
batelada,  de  83  para  68%,  assim  como  na  Pmáx  de  540  para  446  mmol/L.  Os  resultados  aqui
apresentados indicam a aplicabilidade do reuso do sistema imobilizado de GFOR/GL de Z. mobilis para a
produção de lactobionato de potássio e de cálcio.
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