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1. RESUMO 

Pesquisas recentes demonstram que membranas de celulose bacteriana (CB) 

representam um biomaterial promissor para uso em medicina regenerativa. O 

objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência de concentrações de xarope (2,5 a 

15%) e melaço (5 a 30%), como fontes de carbono, nas características estruturais, 

ultraestruturais e físico-químicas das membranas de CB. As membranas produzidas 

foram submetidas às analises qualitativa macroscópica, microscópica, rendimento 

em massa seca, capacidade de intumescimento e estatística. As fontes utilizadas 

influenciaram as características estruturais e físico-químicas, porém, não foi possível 

determinar influência ultraestrutural. 

2. INTRODUÇÃO 

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

síntese química e alguns microrganismos, sendo que a celulose derivada de plantas 

e CB apresentam a mesma estrutura química¹. 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. 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 de fibras nanométricas formadas por um sistema 

poroso³. Sua viabilidade sobre o uso em medicina regenerativa como suporte 

biológico já foi descrita em relação à produção de pele³ e meniscos4. Além dessa 

função, foram investigadas funções adicionais como um sistema de liberação de 

drogas e de proteínas5. 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 de drogas para cada finalidade de utilização dentro das estratégias de 

medicina regenerativa. O xarope e o melaço, subprodutos do processamento da 

cana de açúcar, constituem fontes com reconhecida abundância em carbono6. Esta 

característica constitutiva sugere que poderiam ser úteis como fontes primárias de 

carbono do meio de cultivo para a produção da CB. 



3. OBJETIVOS 

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, ultraestruturais e físico-químicas de membranas de CB. 

4. METODOLOGIA 

A amostra bacteriana, a partir do cultivo de cepas da bactéria G. hansenii 

(ATCC 23769), foi cultivada em meio contendo 10% de frutose e 5,6 g/L de extrato 

de levedura. Um volume dessa suspensão bacteriana foi transferido para os meios 

de cultivo estéril estabelecidos: fonte de carbono (xarope - 2,5% a 15% ou melaço – 

5% a 30%); extrato de levedura (5,6 g/L); álcool etílico (5%); inoculo (10%) e água 

deionizada. Uma fase, para verificar reprodutibilidade da técnica, foi realizada em 

potes (100 mL) e uma segunda fase, para análise estatística, em placas de cultura 

de células com 6 poços (10 mL). O cultivo estático foi mantido em temperatura 

ambiente não controlada por 14 dias. Após a interrupção do cultivo, as mesmas 

foram lavadas, esterilizadas, prensadas e mantidas em estufa a 37ºC até secagem 

completa. Para a caracterização das membranas de CB foram realizadas as 

análises macroscópica qualitativa (coloração e espessura), microscópica 

(microscopia eletrônica de varredura - MEV), físico-química (rendimento em massa 

seca – RMS – e capacidade de intumescimento - CI) e estatística (análise de 

variância – ANOVA – pós-teste de Fisher – PTF – correlação de Pearson – CP) com 

nível de significância de 5% (p≤0,05).  

5. DESENVOLVIMENTO 

Em períodos distintos, três ciclos de cultivo foram produzidos em potes nos 

meios pré-estabelecidos. Foram realizadas as análises, macroscópica e físico-

química, de amostras com 9 cm2 dessas membranas e verificou-se a 

reprodutibilidade da produção. Com um ciclo em placas, foram realizadas as 

análises macroscópica, microscópica e físico-química. Os resultados quantitativos 

obtidos foram submetidos à análise estatística.  



6. RESULTADOS 

6.1 Cultivo das membranas de CB em potes 

6.1.1 Caracterização qualitativa macroscópica 

As membranas de CB, com xarope, apresentaram um padrão de coloração 

crescente e diretamente proporcional ao aumento da concentração utilizada (1A). 

Nestas condições, a membrana de maior espessura apresentada foi a de X5% (1B). 

Com melaço, as membranas apresentaram uma coloração uniforme (1C) e a 

membrana de maior espessura foi a de M10% (1D). 

 

Figura 1: Membranas de celulose bacteriana obtidas a partir de diferentes concentrações de xarope 

(A) e melaço (C) com suas respectivas membranas de maior espessura, X
5% 

(B) e M
10%

 (D). 

O cultivo de M30% em potes determinou a formação de uma membrana 

pequena e friável, inviabilizando a sua manipulação para o processamento e 

realização das análises, sendo, portanto, desconsiderada. 

6.1.2 Caracterização físico-química 

 Análise do rendimento em massa seca 

Na Tabela 1, observa-se, que para o xarope, a concentração de 10% foi a que 

apresentou o maior RMS nos três cultivos (75,7, 71,9 e 45,9 mg) e para o melaço, a 

concentração de 15% (75,3, 90,1 e 48,1mg). 

Tabela 1: Rendimento em massa seca das membranas de celulose bacteriana obtidas em potes nos 
cultivos I, II e III com diferentes concentrações de xarope e melaço. 

Xarope Melaço 

Concentração(%) I(mg) II(mg) III(mg) Concentração(%) I(mg) II(mg) III(mg) 

2,5 28,9 29,9 31,2 5 57,5 57,3 23,6 

5 35,9 50,8 35,4 10 71,8 87,8 40,7 



7,5 58,3 57,6 42,3 15 75,3 90,1 48,1 

10 75,7 71,9 45,9 20 66,4 82,5 35,8 

12,5 61,8 68,9 43,0 25 42,9 46,6 20,8 

15 61,2 69,2 41,9 30 - - - 

 Determinação da capacidade de intumescimento 

Na Tabela 2, observa-se que a concentração de 2,5% de xarope apresentou a 

maior CI nos três cultivos (76,82, 80,35 e 77,17%), enquanto que para o melaço foi 

de 25% (82,60, 84,74 e 87,22%). 

Tabela 2: Intumescimento das membranas de celulose bacteriana obtidas nos cultivos I, II e III em 

potes com xarope e melaço. 

Xarope Melaço 

Concentração(%) I (%) II (%) III(%) Concentração(%) I (%) II (%) III(%) 

2,5 76,82 80,35 77,17 5 75,34 78,58 75,39 

5 72,82 75,95 70,76 10 72,43 76,25 71,89 

7,5 65,41 69,68 66,66 15 68,52 71,16 63,78 

10 71,50 70,71 68,97 20 76,52 78,87 80,08 

12,5 72,80 73,73 70,51 25 82,60 84,74 87,22 

15 74,71 75,98 74,12 30 - - - 

 

Embora não tenha havido uma padronização na concentração de bactérias no 

volume estabelecido de inoculo e, além disso, os cultivos terem sido obtidos em 

épocas distintas, podendo ter havido a influência do ambiente não controlado, 

mesmo assim os cultivos apresentaram um comportamento similar, sugerindo um 

padrão de considerável reprodutibilidade da produção de membranas de CB nesses 

meios estabelecidos com xarope e melaço. 

6.2 Cultivo das membranas de CB em placas 

6.2.1 Caracterização qualitativa macroscópica 

As membranas com xarope, também apresentaram um padrão de coloração 

crescente (2A). Em relação à espessura, a membrana de X7,5% foi a maior (2B). Com 

melaço, as membranas apresentaram uma coloração padrão (2C) e a membrana de 

maior espessura foi a de M10% (2D). 



 

Figura 2: Membranas de celulose bacteriana produzidas em placas de cultura de células com seis 
poços nas concentrações de xarope – 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5% e 15% (A) e melaço – 5%, 10%, 
15%, 20%, 25% e 30% (C), com suas respectivas membranas de maior espessura com X

5%
 (B) e 

M
10%

. 

No cultivo de membranas em M30% em placa proporcionou a formação de 

membranas compatíveis com a realização das análises microscópicas e fisico-

químicas. 

6.2.1 Caracterização microscópica 

Com as análises de MEV, foi possível verificar a conformação das redes de 

microfibrilas densas, porém, as micrografias demonstram também uma grande 

quantidade de resíduos, dentre eles, açúcares e microorganismos, que 

impossibilitaram uma melhor caracterização (Figura 3). 

 

Figura 3: Imagens de microscopia eletrônica de varredura (30.000X) de membranas de celulose 
bacteriana obtidas de várias concentrações de xarope: A) 2,5% B) 5% C) 7,5% D) 10% E) 12,5% e F) 
15%; e de melaço: A) 5% B) 10% C) 15% D) 20% E) 25% e F) 30%. 

6.1.2 Caracterização físico-química 

 Xarope 

Em relação ao RMS das membranas de xarope, evidenciou-se um 

crescimento diretamente proporcional à elevação da concentração. Com o PTF, 

possibilitou a identificação da significância estatística entre as diferenças 



encontradas nas análises pareadas das concentrações de xarope. As únicas 

relações que não apresentaram significância estatística (p>0,05) foram 2,5% - 5%, 

5% - 7,5%, 10% - 12,5% e 12,5% - 15% (Figura 4). 

 

Figura 4: Média e desvio padrão de massa seca versus concentração de xarope (à esquerda) e pós-

teste de Fisher com as diferenças entre as médias e intervalo de confiança da massa seca (à direita). 

Os resultados referentes a CI (Figura 5), demonstram uma redução frente ao 

aumento da concentração de xarope, seguido de uma leve elevação nesta variável 

na concentração de X12,5%. Com o PTF, identificam-se as relações que não se 

apresentaram similares (p>0,05): 5% - 7,5%, 5% - 12,5%, 7,5% - 12,5% e 10% - 

12,5%. Todas as outras concentrações apresentaram p<0,05, portanto são 

significativamente diferentes entre si.  

 

Figura 5: Média e desvio padrão de intumescimento versus concentração de xarope (à esquerda) e 
pós-teste de Fisher com as diferenças de médias de intumescimento e intervalo de confiança para as 
concentrações (à direita). 

A análise de CP, estabelecida entre os parâmetros de concentração do 

xarope e RMS, entende-se que há uma forte relação entre o aumento do RMS com 

o aumento de concentração de xarope dentro desse intervalo realizado na pesquisa 

(CP=0,911). Em contrapartida, para os parâmetros de massa seca e 

intumescimento, entende-se que há uma tendência de aumento do CI com a 

redução do RMS dentro desse intervalo, porém sem relevância estatística (CP=-

0,577) (Figura 6). 



 

Figura 6: Correlação de Pearson de massa seca versus concentração de xarope (à esquerda) e de 
massa seca versus intumescimento (à direita). 

 Melaço 

Em relação ao RMS das membranas cultivadas em melaço, evidenciou-se um 

crescimento com a elevação da concentração até 15%, com redução gradativa a 

partir desta. No PTF, a única relação que não apresentou diferença significativa 

(p>0,05) foi a de 5% – 10% (Figura 7). 

 

Figura 7: Média e desvio padrão de massa seca versus concentração de melaço (à esquerda) e pós-
teste de Fisher com as diferenças de médias de massa seca e intervalo de confiança para as 
concentrações (à direita). 

Os resultados referentes a CI, representados na Figura 8, demonstram um 

aumento frente ao aumento da concentração de melaço a partir de 15%. No PTF, a 

única relação que também não apresentou diferença significativa foi a de 5% – 10%.  



 

Figura 8: Média e desvio padrão de intumescimento versus concentração de melaço (à esquerda) e 
pós-teste de Fisher com as diferenças de médias de intumescimento e intervalo de confiança para as 
concentrações (à direita). 

Na análise de CP, estabelecida entre os parâmetros de concentração do 

melaço e RMS, determinou uma forte relação entre a redução do RMS com o 

aumento de concentração de melaço dentro desse intervalo (CP=-0,840). Para os 

parâmetros de RMS e CI, há uma forte relação entre a redução da CI com o 

aumento do RMS dentro desse intervalo (CP=-0,965) (Figura 9). 

 

Figura 9: Correlação de Pearson de massa seca versus concentração de melaço (à esquerda) e de 

intumescimento versus massa seca (à direita). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As fontes de carbono utilizadas, de xarope e melaço, são subprodutos do 

processamento da cana-de-açúcar, onde encontramos grande quantidade de cristais 

de açúcar no xarope, e em contrapartida, o melaço é empobrecido desses cristais. 

Entretanto, o maior RMS foi obtido na concentração de 15% para o xarope, assim 

como para o melaço. O que sugere que outros tipos de substratos, como fonte de 

carbono, nitrogênio, entre outras, podem ser participativos na síntese das 

membranas de CB. Em relação à coloração das membranas, esta se deve ao 

processo de caramelização que o açúcar sofre e de condições de reatividade, 

temperatura, umidade e do pH do meio. As membranas de CB obtidas em melaço 



apresentaram uma coloração padrão, pois o melaço é empobrecido desses cristais 

de açúcar e, portanto, mantém a cor própria do caldo de melaço. 

Ainda considerando esta condição de cultivo, o meio de M30% determinou, 

apenas, a formação de fragmentos de membrana, amorfos e friáveis, sugerindo 

condições impróprias para a ação da bactéria G. hansenii. Por outro lado, na fase de 

crescimento em placas, ocorreram condições mais favoráveis para a produção das 

mesmas. As condições foram variadas pela mudança de recipiente, logo, ocorreram 

mudanças na área de contato, área de interface ar/líquido e aeração para a 

produção de membrana de CB. 

Em relação às análises microscópicas determinadas pela MEV, não foi 

possível verificar diferença significativa entre as fontes utilizadas e entre suas 

concentrações. Em recente pesquisa, publicada por Çakar e colaboradores (2014)7, 

foi demonstrado que o meio de cultivo contendo melaço proporciona um elevado 

RMS de membranas de CB, comparado a outras fontes de cultivo, mas também 

ressalta a necessidade de um processamento mais complexo com NaOH para 

purificar a trama de microfibrilas de celulose, inclusive dos microorganismos 

produtores. Além disso, a influência das condições de cultivo na conformação 

ultraestrutural da membrana de CB foi estabelecida na pesquisa realizada por 

Sheykhnazari e colaboradores (2011)8, onde identificaram que o aumento do tempo 

de crescimento proporcionou um aumento no número de ligações de hidrogênio e 

CH, deixando a trama de celulose mais densa.  

Na caracterização físico-química, verifica-se uma forte correlação entre o a 

concentração do melaço no meio de cultivo com o RMS e com a CI. Em 

contrapartida, o xarope apresentou uma forte correlação da concentração apenas 

com o RMS. Já para a CI, foi detectada apenas uma correlação fraca. 

A influência da concentração dos meios utilizados, expressas nas 

características macroscópicas e físico-químicas das membranas nesta pesquisa, 

confirma a importância do estudo de caracterização das variáveis inerentes à 

produção de membrana de CB. Os resultados obtidos reforçam a necessidade de 

um protocolo de cultivo específico para a obtenção de uma membrana de CB que 

contenha as condições estruturais e físico-químicas desejáveis, considerando as 

metas de utilização dentro das áreas de Química Medicinal e Medicina 

Regenerativa.  
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