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RESUMO 

Pesquisas recentes demonstram que membranas de celulose bacteriana (CB) 

representam um biomaterial promissor para uso em medicina regenerativa. Sendo 

uma ferramenta recente no arsenal da emergente área da engenharia de tecidos, 

necessita de estudos destinados à caracterização estrutural e ultraestrutural, assim 

como do processo de produção, para a exploração máxima da sua potencialidade e 

inclusão definitiva na rotina terapêutica. O objetivo desta pesquisa é avaliar a 

influência de diferentes fontes de carbono nas características estruturais, analisando 

o rendimento em massa seca e capacidade de intumescimento, e ultraestruturais, 

por meio de microscopia eletrônica de varredura, das membranas de CB. 

INTRODUÇÃO 

A celulose pode ser obtida através de plantas, por síntese enzimática, por síntese 

química e alguns microrganismos1. A celulose derivada de plantas e CB apresentam 

a mesma estrutura química. Entretanto, a CB se diferencia pela estrutura em rede 

ultrafina e propriedades físico-químicas específicas que caracterizam suas 

vantagens sobre a celulose vegetal para uso em medicina2, 3. As membranas 

hidratadas de CB apresentam elevada capacidade de absorção de diferentes 

espécies iônicas, moleculares ou até mesmo a estabilização de partículas, pois 

apresenta uma estrutura altamente hidratada de fibras nanométricas formadas por 

um sistema poroso. Sua viabilidade sobre o uso em medicina regenerativa como 

suporte biológico já foi descrita em relação à produção de pele2, tendões4 e 

meniscos5. Além desta função, foram investigadas funções adicionais como um 

sistema de liberação controlada de drogas e de proteínas6. O domínio sobre a 

influência de variáveis, como meio de cultivo e concentrações de substratos, poderá 

proporcionar a confecção de membranas com as características específicas de um 

suporte biológico e/ou sistema de liberação controlada de drogas para cada 

finalidade de utilização dentro das estratégias de medicina regenerativa7.  

OBJETIVO 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a influência da utilização de 

fontes de carbono, a partir de dois subprodutos do processamento da cana de 

açúcar e em várias concentrações, nas propriedades estruturais e ultraestruturais de 

membranas de CB. 
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METODOLOGIA 

A membrana de CB será obtida a partir do cultivo de cepas da bactéria G. hansenii 

(ATCC 23769). A amostra bacteriana será cultivada em meio contendo 10% de 

frutose e 5,6 g/L de extrato de levedura. Um volume de 10mL dessa suspensão 

bacteriana, na fase logarítmica de crescimento, será transferido para 90mL de cada 

um dos meios de cultivo estéril estabelecidos, diferenciados entre si pelo tipo de 

subproduto do processamento da cana de açúcar (SP1 e SP2) e concentração final 

da fonte de carbono (6 concentrações para cada subproduto). O cultivo estático será 

mantido em temperatura ambiente por 15 dias. Estão previstos 5 ciclos de 

experimentação, com a finalidade de investigar a reprodutibilidade da técnica. Após 

a interrupção do cultivo as mesmas serão lavadas, esterilizadas e armazenadas em 

etanol 70%. Posteriormente serão desidratadas, prensadas e mantidas em estufa a 

37ºC até secagem completa. A influência do meio de cultivo, considerando 

diferentes fontes de carbono, nas características estruturais das membranas será 

estabelecida pela caracterização qualitativa macros e microscópica, análise do 

rendimento em massa seca e capacidade de intumescimento.  

DESENVOLVIMENTO: 

Um ciclo de cultivo de membrana de CB foi produzido nos meios pré-estabelecidos. 

Com o primeiro ciclo das análises realizado, observou-se que há influência 

significativa do meio sobre as características estruturais das membranas. As 

análises microscópicas serão realizadas para a caracterização complementar das 

membranas, bem como a realização de outros ciclos de cultivo para comparação e 

verificação de reprodutibilidade do método. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Na análise qualitativa macroscópica foi observada a espessura e a tonalidade das 

membranas. Nos meios com SP1, as membranas apresentaram uma tonalidade 

escura em certo padrão e a membrana obtida a partir da concentração 10% e 25% 

foram as que demonstraram maior e menor espessura, respectivamente. Nos meios 

com SP2, a membrana de 5% apresentou uma espessura maior que as demais, as 

quais se mantiveram padronizadas, e as membranas apresentaram uma tonalidade 

crescente com as concentrações. A análise quantitativa demonstrando a massa das 

membranas desidratadas e úmidas são demonstradas na tabela 1. Não foi possível 
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realizar análises na membrana de CB obtida do meio SP130% pela inviabilidade 

estrutural. 

Tabela 1: Massa das membranas de CB, desidratadas e úmidas, sintetizadas em diferentes concentrações de 
meio SP1 e SP2. 

SP1 

Concentração Peso (g) 

5% 2,60 

10% 4,65 

15% 4,02 

20% 3,27 

25% 2,69 

30% - 
 

SP2 

Concentração Peso (g) 

2,5% 2,00 

5% 2,33 

7,5% 4,83 

10% 1,19 

12,5% 3,09 

15% 3,71 
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