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Introdução

Zymomonas mobilis

Substituição
por
glutaraldeído

Ação catalítica independente da
viabilidade celular

Complexo enzimático GFOR/GL
Gram-negativa

conhecida ação
biocida

Anaeróbia
Produtora de
etanol e CO2
(glicose)

Bioconversão

Biocatalisador
imobilizado em
alginato de
cálcio

(Chun & Rogers, 1988; Rehr et al., 1991)

Mecanismo de ação das enzimas glicose frutose
oxidorredutase (GFOR) e glicono-δ-lactonase (GL) de
Zymomonas mobilis (Zachariou & Scopes, 1986)

(Viikari, 1988)

(Leung, 2001)

- impedir o metabolismo fermentativo;
- aumentar a concentração dos
produtos de interesse no meio
reacional.

Ác. glicônico e
sorbitol

Complexo
enzimático
GFOR/GL

Objetivo

Permeabilização celular com
brometo de cetil-trimetil-amônio

Reticulação com glutaraldeído

(Carra, 2012)

Avaliar o efeito do tratamento com glutaraldeído em substituição à etapa de permeabilização com
brometo de cetil-trimetil-amônio (CTAB) das células de Zymomonas mobilis a serem empregadas na
produção de ácido glicônico e sorbitol.

Material e Métodos
Cultivo de
Z. mobilis em
biorreator
(glicose e sais
nutrientes)

CTAB 0,2% (m/v)
(4°C,15 min)

Glutaraldeído
0,5% (m/v)
(10 e 20 min)

(Malvessi et al., 2006)

Imobilização celular:

Bioconversão:

Reticulação com
glutaraldeído
0,5% (m/v), sob
agitação,
temperatura
ambiente,
10 min.

Suspenção celular 70 g/L +
alginato de sódio 4% (m/v)

solução de CaCl2 0,3 mol/L
(Carra, 2012)

100 mL de solução de
glicose/frutose
(0,7 mol/L), 20 g/L de
biocatalisador
imobilizado
(39°C e pH 6,4)
(Malvessi et al., 2006; Carra,
2012)

Resultados
CTAB 15

GLUT 10

GLUT 20

t (h)

10

6,2

6,0

Pmax (mmol/L)

530

604

602

Sf (mmol/L)

77

42

35

ρ (%)
p (mmol/L/h)

82
53

94
94

94
100

q (mmol/g/h)

2,6

4,9

5,0

µp,máx. (mmol/g/h)

4,5

10,4

10,6

Concentração de produtos (ácido glicônico ou sorbitol) em função do
tempo, em ensaios de bioconversão com células de Zymomonas mobilis
submetidas aos diferentes tratamentos para inviabilização celular e
imobilizadas em alginato de cálcio
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Resultados gerais dos ensaios de bioconversão com células de
Zymomonas mobilis submetidas a diferentes tratamentos para
inviabilização celular e imobilizadas em alginato de cálcio
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t, tempo de processo, Pmax, concentração máxima de produto (ácido glicônico ou sorbitol); Sf,
concentração de glicose residual; ρ, rendimento em produto; p, produtividade; q, produtividade
específica; μp,máx, máxima velocidade específica de formação de produto.
CTAB 15: tratamento celular com CTAB por 15 minutos, GLUT 10: tratamento celular com
glutaraldeído por 10 minutos, GLUT 20: tratamento celular com glutaraldeído por 20 minutos.

Conclusão
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(■) CTAB 15: tratamento celular com CTAB por 15 minutos; (○) GLUT 10: tratamento celular
com glutaraldeído por 10 minutos; (▲) GLUT 20: tratamento celular com glutaraldeído por 20
minutos.

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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