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O  complexo  enzimático  glicose-frutose  oxidorredutase  (GFOR)  e  glicono-lactonase  (GL),  presente  no
periplasma  de  células  de  Zymomonas  mobilis  tem  sido  utilizado  para  a  obtenção  de  compostos  de
importância  comercial.  Destaque  é  dado  ao  ácido  lactobiônico,  matéria-prima  usada  na  área
cosmético-farmacêutica.  Por  se  tratar  de  um  processo  enzimático,  o  estudo  da  estabilidade  do
biocatalisador é de extrema relevância, principalmente em se tratando de escala industrial. Desta forma,
tendo em vista o uso do complexo enzimático imobilizado em suportes, particularmente em alginato de
cálcio, a viabilidade de obtenção do sistema imobilizado em grande escala e as condições de estocagem
devem ser avaliadas, com o intuito de reduzir o tempo e os custos inerentes ao processo. Neste contexto,
o objetivo deste estudo foi  avaliar  a estocagem das esferas de alginato de cálcio contendo o complexo
GFOR/GL  de  Z.  mobilis  em  diferentes  condições  de  armazenamento  por  até  60  dias.  As  esferas
previamente  preparadas  foram armazenadas  a  4ºC,  em água pH 7,0  ou  drenadas  (sem água livre).  Os
testes foram realizados logo após a imobilização (tempo 0h) e após 15, 30 e 60 dias de estocagem. Em
cada  um  desses  tempos,  foi  avaliada  a  atividade  enzimática  de  GFOR/GL  em  suspensão,  comparando
assim  estabilidade  das  enzimas  livres  e  imobilizadas  no  suporte.  As  esferas  preparadas  no  tempo  0h
foram reutilizadas em 15, 30 e 60 dias, após serem devidamente tratadas com água pH 7,0 e em solução
de cloreto de cálcio (0,3 mol/L). Concentrações semelhantes de ácido lactobiônico foram obtidas após 60
dias de estocagem, entre 510 e 540 mmol/L, assim como a velocidade específica de formação de produto
(μP)  e  atividade  enzimática,  independente  da  condição  de  armazenamento.  No  caso  das  esferas
reutilizadas em 15 dias (2ª bioconversão), foi observada diminuição de μP, que pode ter sido devido ao
tratamento  com cloreto  de  cálcio,  após  a  primeira  bioconversão,  como  forma  de  manter  a  integridade
física  das  esferas.  Por  outro  lado,  em  30  e  60  dias,  foi  observada  a  constância  em  termos  de
produtividade. Esses resultados reforçam a potencialidade de uso do sistema enzimático imobilizado de Z.
mobilis em escala industrial.

Palavras-chave: Ácido lactobiônico, Imobilização, Estocagem

Apoio: UCS, CNPq, FAPERGS


