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Zymomonas mobilis,  bactéria  Gram-negativa  e  anaeróbia,  conhecida  por  sua  capacidade  de  produzir
etanol  quando utiliza  glicose como fonte de carbono,  também possui  habilidade de converter  lactose e
frutose  em  ácido  lactobiônico  e  sorbitol,  via  ação  das  enzimas  periplasmáticas  glicose-frutose
oxidorredutase  (GFOR)  e  glicono-δ-lactonase  (GL).  Salienta-se  que  a  atividade  catalítica  de  GFOR/GL
independe  da  viabilidade  celular,  assim  para  evitar  que  na  bioconversão,  os  produtos  sejam
metabolizados pela rota fermentativa, influenciando o rendimento final do processo, emprega-se a etapa
permeabilização com brometo de cetil-trimetil-amônio (CTAB). Na sequência, para a imobilização celular,
segue-se  a  reticulação  das  células  com  glutaraldeído,  substância  com  reconhecida  ação  biocida.  Em
trabalhos  anteriores  do  grupo,  comprovou-se  a  eficácia  do  tratamento  isolado  com  glutaraldeído  para
inibir  a  etapa  fermentativa,  sem influenciar  a  ação  enzimática.  Neste  trabalho,  foi  avaliado  o  efeito  do
tratamento das células de Z. mobilis somente com glutaraldeído para obtenção de ácido lactobiônico e
sorbitol. Z. mobilis  ATCC 29191 foi cultivada em biorreator, contendo glicose e sais nutrientes, a 30ºC,
em anaerobiose e pH 5,5. A biomassa obtida foi concentrada e submetida aos seguintes tratamentos: i)
suspensão celular 25g/L, tratada com CTAB 0,2% (m/v) por 15 minutos a 4ºC, seguida de reticulação com
glutaraldeído;  ii)  suspensão  celular  50g/L  foi  tratada  somente  com  glutaraldeído  0,5%  (m/v)  por  10
minutos  sem  controle  de  temperatura.  Posteriormente,  as  células/enzimas  foram  imobilizadas  em
alginato  de  cálcio  conforme  metodologia  descrita  por  Carra  (2012).  Os  ensaios  de  bioconversão  foram
realizados  em reator,  contendo 100 mL de  solução  de  lactose  0,7  mol/L  e  frutose  0,6  mol/L,  20  g/L  de
biocatalisador  imobilizado,  a  39°C  e  pH  controlado  em  6,4,  sob  agitação  magnética.  Cerca  de  77%  de
rendimento em ácido lactobiônico foi atingido nos testes em que as células foram tratadas somente com
glutaraldeído,  superior  ao  tratamento  convencional  (CTAB/glutaraldeído),  de  44%.  Em  termos  de
produtividade específica e velocidade máxima de formação de produto para as células tratadas apenas
com glutaraldeído, foi observado um incremento de 32 e 160%, respectivamente. Os resultados indicam
a vantagem técnica e econômica deste processo desenvolvida em função da redução de uma etapa do
processo global.
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