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O  ácido  lactobiônico  e  seus  sais,  como  o  lactobionato  de  cálcio,  têm  aplicações  voltadas  para  a  área
farmacêutica e de alimentos. O ácido lactobiônico é empregado na área cosmética, com ação hidratante,
umectante e anti-idade e na área médica, em solução de preservação de órgãos a serem transplantados
e para aumentar a solubilidade de fármacos. O ácido lactobiônico pode ser obtido na forma de sal, como
por exemplo o lactobionato de sódio,  potássio  ou  cálcio.  O lactobionato de cálcio  é  um sal  solúvel  em
água,  característica  desejável,  visto  que os  sais  de  cálcio  geralmente  apresentam baixa  solubilidade,  o
que  pode  ocasionar  precipitação  destes  durante  a  estocagem  de  alimentos  e  bebidas.  Este  composto
pode ser obtido pelo sistema enzimático glicose-frutose oxidorredutase (GFOR) e glicono-lactonase (GL)
presente no periplasma das células de Zymomonas mobilis.  GFOR/GL são responsáveis pelas reações
de  oxidação  e  de  redução  dos  substratos  lactose  e  frutose  em  ácido  lactobiônico  e  sorbitol,
respectivamente.  Conforme o  ácido  lactobiônico  é  formado,  o  pH reacional  tende  a  acidificar  e,  para  a
manutenção da atividade  catalítica, é adicionada uma solução alcalina, em particular,  Ca(OH)2, para a
então  formação  do  sal  -  lactobionato  de  cálcio.  Neste  contexto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a
bioprodução do lactobionato  de cálcio  pelo  sistema GFOR/GL de Z.  mobilis  imobilizado em alginato  de
cálcio. A produção de células/enzimas de Z. mobilis ATCC 29191 foi realizada em biorreator de agitação
mecânica  de  5,0L.  Ao  final  do  cultivo,  as  células  foram concentradas,   permeabilizadas  em CTAB 0,2%
(m/v), tratadas com glutaraldeído 0,5% (v/v) e por fim, imobilizadas na forma de esferas de alginato de
cálcio. Para a etapa 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, a 39ºC, sob agitação magnética, em pH 6,
4, controlado com adição de Ca(OH)2 na forma de pó. Em 30 horas de reação foi atingido 260 mmol/L de
lactobionato  de  cálcio,  com  rendimento  de  75%,  sendo  quantificado  cerca  de  170  mmol/L  de  lactose
residual. Em relação à conversão em relação ao substrato inicial (YP/S0), foi atingido 0,37 mmol/mmol, ou
seja, para cada mmol de substrato consumido (lactose), 0,37 mmol de produto (lactobionato de cálcio) foi
formado. Os resultados obtidos indicam a aplicabilidade do processo de bioprodução de lactobionato de
cálcio via sistema enzimático GFOR/GL de Z. mobilis.
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