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RESUMO 

Muito embora diversos organismos vivos sejam capazes de produzir 

celulose, bactérias do gênero Gluconacetobacter têm merecido grande 

destaque nos últimos anos, pois são espécies capazes de produzir celulose em 

escala comercial. Atualmente, pode-se observar um aumento significativo no 

interesse pela exploração de biopolímeros a partir de fontes de carbono 

alternativas e de pouco impacto ambiental. O presente projeto de pesquisa teve 

como objetivo a produção de celulose bacteriana (CB), pela bactéria G. 

hansenii, utilizando descartes de hortifruti. Suco de tomates maduros 

descartados, extraídos por trituração em centrífuga extratora, foram utilizados 

como fonte de nutrientes, em concentrações variadas, adicionado de frutose 

(0,5%) para explorar a potencialidade de produção de celulose bacteriana (CB) 

com baixo custo de processamento. Os resíduos utilizados proporcionaram 

diferentes rendimentos de produção de CB, variando de 3,34g/L a 5,60g/L de 

massa seca de CB. 

1- INTRODUÇÃO 

A celulose, um dos biopolímeros biodegradáveis mais abundantes na 

natureza, pode ser sintetizada por vários seres vivos, incluindo vegetais, algas, 

fungos e bactérias, principalmente às pertencentes ao gênero 

Gluconacetobacter, com destaque às espécies G. xylinum e G. hansenii 

(Çoban et al., 2011; Gomes, et al., 2013). Vários autores relatam a utilização de 

diferentes fontes de carbono como monossacarídeos, oligossacarídeos, álcool, 

ácidos orgânicos (Mikkelsen et al., 2009; Jung et al., 2010; Çoban et al., 2011) 

na produção de celulose, entretanto, estas fontes de carbono não são 

economicamente viáveis para produção em escala industrial. Korosumi e 

colaboladores (2009) relataram a produção de celulose bacteriana (CB) 

utilizando suco de frutas demonstrando a potencialidade de utilização de fontes 

de carbono alternativas para esta finalidade. Desta forma, novas fontes de 

carbono de baixo custo necessitam ser pesquisadas para a produção de CB 

(Çakar, et al., 2014). Assim, estudos relacionados a variações de condições de 

cultivo e fontes de nutrientes, principalmente resíduos agroindustriais, se 

tornam de grande interesse para a melhoria de rendimento e diminuição de 

custos da produção CB e diminuição do impacto ambiental pela utilização dos 



resíduos e pela produção de celulose de outra fonte que não de extração 

vegetal. 

2- OBJETIVOS 

Produção de CB, por G. hansenii, utilizando suco de tomates maduros, 

obtidos de descartes de hortifruti, como fonte alternativa de nutrientes, em 

concentrações variadas, adicionados de frutose para explorar a potencialidade 

de melhoria de rendimento e diminuição de custos de produção e do impacto 

ambiental, pela utilização dos resíduos agro-industriais e pela produção de 

celulose de outra fonte que não de extração vegetal. 

3- METODOLOGIA 

Suco de tomates maduros (TM) obtidos de descartes de hortifruti, por 

trituração em centrífuga extratora, foi utilizado como fonte de nutrientes, em 

concentrações variadas, adicionado de frutose (5g/L). Quatro diferentes meios 

de cultivo com formulação básica (etanol absoluto: 50mL/L, extrato de 

levedura: 5,6g/L, frutose: 5g/L) foram acrescidos de concentrações variadas de 

TM, constituindo os meios M1 (TM: 200mL/L), M2 (TM: 160mL/L), M3 (TM: 

80mL/L) e M4 (TM: 40mL/L). 200mL de cada meio foram adicionados de 30mL 

de cultivo, em fase logarítmica, de G. hansenii ATCC 23769. Os meios foram 

incubados por 15 dias a 28ºC. As membranas produzidas foram processadas e 

submetidas às análises quantitativas de rendimento em massa e 

intumescimento. 

4- DESENVOLVIMENTO 

As diferentes membranas produzidas foram lavadas em água corrente, 

tratadas com NaOH por 30 minutos em estufa de esterilização á 80ºC e em 

seguida lavadas várias vezes com água corrente até clareamento total. Após 

esse procedimento foram mensuradas as massas secas e úmidas das 

membranas de CB obtidas. Membranas secas com 3cm2 foram submetidas ao 

teste de intumescimento por imersão em água destilada por 4 horas e 

novamente submetidas à determinação das massas intumescidas. O conteúdo 

de água nas membranas intumescidas foi calculado pela seguinte equação: 

Intumescimento (%) = [(Mi – Ms)/ Mi] x 100, onde Ms é a massa da 

membrana seca e Mi é a massa da membrana intumescida. 



5- RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares apresentados na Tabela 1 forneceram 

parâmetros para a padronização dos futuros experimentos que serão 

realizados utilizando variações crescentes na concentração do inóculo 

bacteriano, visando o aumento da produção de CB, diminuição dos custos de 

produção e maior aproveitamento dos nutrientes contidos no suco de tomate.  

TABELA 1- Resultados da determinação de massa úmida e seca das 

membranas produzidas nas diferentes concentrações de suco de tomate.  

Parâmetros M1 M2 M3 M4 

Massa úmida (g/L) 122,9 105,16 128,81 115,72 

Massa seco (g/L) 5,52 3,74 5,60 3,34 

  Os resultados dos testes de intumescimento (Tabela 2) demonstram que 

a manutenção do potencial de reatividade das membranas de CB em relação à 

intensidade das ligações de hidrogênio possibilitando a penetração de 

substâncias depende do grau de entrelaçamento das fibras, uma vez que, a 

porcentagem de intumescimento é inversamente proporcional à massa seca.  

TABELA 2- Porcentagem do grau de intumescimento das membranas de CB. 

Parâmetros M1 M2 M3 M4 

Massa da membrana 
intumescida 

(g) 

0,15 0,16 0,067 0,137 

Porcentagem 91,37 94,56 80,86 94,38 
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