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      A constante busca por qualidade de vida têm impulsionado os indivíduos ao consumo de alimentos saudáveis e que aportem 
algum efeito benéfico à saúde. Os galacto-oligossacarídeos (GOS) são considerados ingredientes prebióticos, já que seu consumo 
regular promove um efeito positivo na composição da microbiota intestinal. A síntese enzimática dos GOS gera uma mistura 
contendo lactose, glicose e galactose, além de GOS. Assim, uma etapa de purificação é imprescindível para permitir o consumo  
de GOS por pessoas intolerantes a lactose ou diabéticos. Desta forma, os objetivos deste trabalho foram otimizar a síntese de 
GOS utilizando uma β-galactosidase imobilizada e purificar os GOS obtidos por precipitação com etanol.  

2.1 Imobilização da β-galactosidase de Bacillus circulans  

2.2 Síntese de galacto-oligossacarídeos 

Solução quitosana 
quitosana (2% m/v) 
+ ácido acético (0,35 mL) 

Solução coagulação 
NaOH 1M 
+ etanol (26% v/v) 

Enzima imobilizada 

Esferas quitosana 

  Esferas ativadas 

   Glutaraldeído (5% v/v) 

Solução enzimática 
(10 U ml-1) 

Enzima imobilizada 

Solução lactose 

Planejamento 
Experimental  

2. Metodologia 

3. Resultados 

4. Conclusões                                                                  5. Referências 

     A síntese de GOS utilizando a β-galactosidase de Bacillus 
circulans imobilizada em partículas de quitosana foi otimizada em 
relação ao pH e temperatura. Assim, a máxima concentração de 
GOS foi alcançada a 58 ºC e pH 6,5, o que levou a um rendimento 
de 43,1%. 

2³ com três 
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 Cromatografia líquida 
de alta eficiência  

2.3 Purificação dos GOS por precipitação com etanol 

GOS 
produzidos 

Etanol 100% 

Incubar 16h 

Centrifugação 

Cromatografia líquida de 
alta eficiência 


