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Resumo: Este trabalho apresenta a preparação e caracterização de membranas de celulose bacteriana (CB) produzidas 

pela cepa Komagataeibacter rhaeticus, e da cepa do banco ATCC, Gluconacetobacter hansenii (ATCC 23769) 

utilizada como comparativo. Foram realizados diferentes ensaios físico-químicos, a saber, Espectroscopia Vibracional 

na Região do Infravermelho (FT-IR), Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura e 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (MEV/EDS). As imagens de MEV para ambas as amostras revelam a formação 

de uma estrutura compacta formada por nanofibras de celulose. Os espectros de FTIR mostram bandas características de 

material celulósico, e por meio da Difração de Raios-X pode-se observar a presença de estrutura de celulose nativa, 

celulose tipo I.  
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Preparation and characterization of  biocellulose membranes obtained by biosynthesis of bacteria 

komagataeibacter rhaeticus 

 

Abstract: This work shows preparation and characterization of bacterial cellulose membranes (CB) produced by 

Komagataeibacter rhaeticus strain, and strain from ATCC bank, Gluconacetobacter hansenii (ATCC 23769) used as a 

comparative. Physicochemical assay were done, such as Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray 

diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy couplet to Energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX). SEM 

images reveled a compact structure formed by cellulose nanofibers. FRIR spectar are shown characteristics bands of 

cellulosic materials and XRD shows cellulose native structure, type I cellulose.  
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Introdução  

A celulose é a macromolécula orgânica mais abundante na natureza e está entre os principais 

componentes da parede celular das plantas. Além das plantas, algumas bactérias também podem 

sintetizar celulose, a qual é conhecida como celulose bacteriana (CB) ou biocelulose. Um destaque 

para as bactérias dos pertencentes aos gêneros Gluconacetobacter, Rhizobium, Agrobacterium, 

Aerobacter, Achromobacter, Azotobacter, Sarcina e Salmonella (TROVATTI, 2011). Dentre as 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy-dispersive_X-ray_spectroscopy
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bactérias produtoras de celulose, as do gênero Gluconacetobacter são as que mais vêm chamando a 

atenção dos pesquisadores, pois elas são as únicas capazes de sintetizar celulose em quantidades 

comerciais. Este gênero é composto de bactérias gram negativas aeróbias estritas. A produção de 

celulose pela Gluconacetobacter xylinus (Acetobacter xylinum) foi descoberta em 1886 por A. J. 

Brown, o qual observou que o microrganismo produzia celulose na presença de glicose e oxigênio 

(BROWN, 1886). A fibra de celulose típica é formada de cadeias poliméricas longas compostas de 

D-glicose, sendo que os monômeros de açúcar de cada cadeia são unidos por ligações β-1,4 

glicosídicas. As ligações inter e intra-cadeias são feitas por cadeias adjacentes de β-1,4-glucano 

(CHAVES-PACHECO et al, 2004). Devido às propriedades peculiares da CB, como estrutura 3-D de 

nanofios, elevada área superficial e excelente propriedade mecânica, membranas de CB tem sido 

utilizada nas indústrias alimentícia (fibras dietéticas, “Nata de Coco”) e têxtil; na produção de 

dispositivos opto-eletrônicos; na Medicina (tubos para cirurgia, substitutos temporários da pele, 

lentes de contato), entre outros (BARUD, 2006; LEGNANI et al., 2008). Nos últimos anos vêm se 

aumentando a busca por bactérias super-produtoras de biocelulose, e para tal, torna-se necessário o 

isolamento de novas cepas. Este trabalho apresenta a produção e caracterização de membranas de 

celulose bacteriana (CB) utilizando-se bactérias Komagataeibacter rhaeticus que foram produzidas 

em meios de cultura estática. As membranas de CB foram caracterizadas por diferentes ensaios 

físico-químicos, a saber, Espectroscopia Vibracional na Região do InfraVermelho (FTIR), 

Difratometria de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Experimental  

 

A produção das membranas de CB foi feita realizada pelo cultivo das cepas K. rhaeticus (AF-1) e 

G. hansenii (ATCC 23769) em meio de cultura Hestrin e Schramm (HS) liquido (50 g/L de glicose, 

4 g/L de extrato de levedura, 0,73 g/L de MgSO4.7H2O, 2 g/L KH2PO4, 20 g/L de etanol, água 

qsp), estático, em bandejas de 30x50cm, com tempo de cultivo variando entre 48, 72, 96 e 120 

horas a 28ºC. As membranas de CB ATCC 23769 e AF-1 foram submetidas a um tratamento com 

solução de NaOH 0,1% a 70ºC por 15 minutos, e posteriormente foram exaustivamente lavadas em 

água destilada até que o pH retornasse a neutralidade. Em seguida as membranas de CB foram 

recortadas com tesoura em pedaços de aproximadamente 10x10cm, foram feitas pesagens e 

medidas de espessura. Posteriormente foram secos em estufa a 37ºC durante 12 horas. Para os 

ensaios físico-químicos foram selecionadas amostras de membranas de CB secas com 72 horas (3 

dias) de cultivo. 

 

Resultados e Discussão  

 

Caracterização morfológica 

A fig. 01 traz imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para as membranas 

produzidas por AF-1 e ATCC 23769, (a) e (b) respectivamente. Em ambas as imagens, observa-se 

claramente uma estrutura compacta formada por fibras longas de centenas de mícrons com 

espessura nanométrica, as quais tem sido nomeados como “nanoceluloses” (CZAJA et al, 2006). As 

imagens ainda permitem sugerir que não há diferenças significativas nos arranjos das fibras 

produzidas pelas diferentes bactérias. 
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Ao final do processo produtivo de CB, torna-se necessário a purificação das membranas para 

remoção de sais e bactérias, que possam estar presas nas fibras de celulose. O procedimento mais 

utilizado inclui a purificação com meio alcalino, geralmente em solução diluída de hidróxido de 

sódio.  

Resultados obtidos por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), vistas na fig. 01 (c) e (d) 

sugerem fortemente que o processo de purificação das membranas foi eficaz. Conforme os dados de 

EDS observa-se apenas a presença de constituintes orgânicos em ambas as amostras. A presença de 

carbono e oxigênio é decorrente da estrutura química de biocelulose.  

 

Figura 01- (a) Membrana seca da cepa (ATCC 23769); (b) Membrana seca da cepa AF-1; (c) Espectroscopia 

de Energia Dispersiva de membrana produzida por (ATCC 23769); (d) Espectroscopia de Energia Dispersiva de 

membrana produzida por AF-1. 

 

Caracterização Estrutural 

 

A fig. 02 apresenta resultados de espectroscopia vibracional na região do infravermelho para 

as membranas de CB AF-1 e ATCC 23769, respectivamente.   

As principais atribuições que caracterizam a celulose são: 3500 cm
-1

, estiramento OH; 2900 

cm
-1

: estiramento CH de alcanos e estiramento assimétrico CH2; 2700 cm
-1

: estiramento simétrico 

CH2; 1640 cm
-1

: deformação OH; 1400 cm
-1

: deformação CH2; 1370 cm
-1

: deformação CH3; 1340 

cm
-1

: deformação OH e 1320-1030 cm
-1

: deformação CO (BARUD, 2010). 

Os espectros de FTIR obtidos para as membranas de CB AF-1 e (ATCC 23769) são similares 

e confirmam que as bactérias K. rhaeticus podem ser usadas para produção de CB.  

A fig. 03 apresenta resultados de Difração de raios-X para as membranas de CB AF-1 e 

ATCC 23769, respectivamente.   
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 Os difratogramas DE Raios-X das membranas AF-1 e ATCC 23769, figura 02, são 

característicos de material celulósico, com arranjo cristalino de celulose tipo I, celulose nativa. 

Observa-se claramente dois picos, em 15 e 22,5
 
graus. Cada pico difratado apresenta uma 

contribuição das difrações correspondentes as fases Iα e Iβ, devido à sobreposições das reflexões 

dos planos 100Iα, 110Iβ e 010Iα em 15
o
  e dos planos 110 Iα e 200 Iβ em 22,5

o
 (sobreposição) 

(BARUD, 2010). 

 
 

Figura 02- Espectroscopia vibracional na região 

do Infravermelho de CB: 

a) Gluconacetobacter hansenii (ATCC 23769) e 

b) Komagataeibacter rhaeticus.  

 

 

 

Figura 03 – Difratograma de  Raios-X de CB: 

a) Gluconacetobacter hansenii (ATCC 23769) 

b) Komagataeibacter rhaeticus.  

 

 

Conclusão 

Membranas de CB provenientes da cepa AF-1, isolada do Kombucha e das bactérias ATCC 23769 

foram preparadas em meio de cultura estático e caracterizadas por diversas técnicas físico-químicas.  

Os ensaios revelam que as membranas de biocelulose obtidas pelo cultivo das bactérias AF-1 

apresentam propriedades físico-químicas similares às membranas produzidas pela cepa padrão, ATCC 23769. 

Suas características evidenciam um excelente potencial para a produção de CB em larga escala. 
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