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Como  resultado  do  metabolismo  celular  da  bactéria  anaeróbia  Zymomonas  mobilis  são  obtidas  as
enzimas periplasmáticas glicose-frutose oxidorredutase (GFOR) e glicono-δ-lactonase (GL),  responsáveis
pela conversão de glicose e frutose em ácido glicônico e sorbitol, respectivamente. Estes compostos são
obtidos  em base  equimolar  e  independentemente  da  viabilidade  das  células  bacterianas.  Entretanto,  o
ácido  glicônico  formado  durante  o  processo  de  bioconversão  pode  ser  consumido  na  via  de
Entner-Doudoroff. Assim, a permeabilização celular têm sido empregada com o intuito de interromper o
metabolismo fermentativo e favorecer o acúmulo dos produtos de interesse da reação. Neste contexto,
no  presente  trabalho  foi  avaliada  a  substituição  da  permeabilização  das  células  de  Z.  mobilis  com
brometo  de  cetil-trimetil-amônio  (CTAB)  por  glutaraldeído  visando  à  obtenção  de  ácido  glicônico  e
sorbitol. Z. mobilis ATCC 29191 foi cultivada em biorreator, em meio contendo glicose e sais nutrientes,
sob anaerobiose, a 30°C e pH controlado em 5,5. A biomassa produzida foi centrifugada e submetida aos
seguintes tratamentos:  i)  suspensão celular concentrada (25 g/L)  e tratada com 0,2% (m/v) de CTAB, a
4°C por 15 minutos; ii) concentrada a 50 g/L e tratada com glutaraldeído 0,5% (m/v) por 10 e 20 minutos,
sem  controle  de  temperatura.  Posteriormente,  as  células/enzimas  foram  imobilizadas  em  alginato  de
cálcio,  conforme  descrito  por  Carra  (2012).  Os  ensaios  de  bioconversão  foram  realizados  em  reator
contendo 100 mL de solução de glicose/frutose (0,7 mol/L), 20 g/L de biocatalisador imobilizado, a 39°C e
pH 6,4 controlado pela adição de NaOH 7 mol/L.  Com a utilização dos tratamentos das células/enzimas
com glutaraldeído, valores superiores em termos de conversão de substrato em produto foram atingidos
em comparação com o tratamento com CTAB por 15 minutos. Produtividades específicas médias de 5,0 e
2,6 mmol/g/h foram obtidas com o uso de glutaraldeído e com tratamento com CTAB por 15 minutos em
cerca  de  6  e  10  horas  de  processo,  respectivamente.  Desta  forma,  destaca-se  um  incremento  na
velocidade específica de formação de produto para as células imobilizadas em alginato de cálcio tratadas
apenas com glutaraldeído, que resultou em maior produtividade específica no processo de bioconversão.
Tendo em vista a redução dos custos operacionais na aplicação industrial deste processo, a supressão da
etapa de permeabilização destaca-se em termos técnicos e econômicos.
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