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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi estudar o efeito de diferentes limitações 
nutricionais sobre a produção de retamicina por Streptomyces olindensis ICB20. 
Realizaram-se cultivos contínuos empregando meios limitados em carbono, 
nitrogênio ou fosfato, variando-se a vazão específica de alimentação entre 0,025 e 
0,075 h-1. A análise dos dados dos cultivos mostrou que a produção de retamicina foi 
favorecida sob limitação por fosfato, resultando em velocidades específicas de 
produção (qRTM) da ordem de 9,2 mg/g.h em D=0,075 h-1; adicionalmente, qRTM 
variou linearmente com D, isto é, com a velocidade específica de crescimento, tal 
relação não foi observada sob limitação por carbono ou nitrogênio. O emprego de 
meio limitado em nitrogênio resultou nas menores velocidades específicas de 
produção, com valor máximo de 4,2 mg/g.h em D=0,043 h-1. Cultivos empregando 
meio limitado em carbono levaram a valores intermediários de qRTM, variando entre 
3,0 e 6,6 mg/g.h. Os maiores valores de fator de conversão glicose a célula (YX/GLC) 
foram obtidos em cultivos empregando meio limitado em carbono, aproximadamente, 
0,40, enquanto que sob limitação por nitrogênio e fosfato, YX/GLC variou ao redor de 
0,30. Para estudar o efeito de diferentes concentrações de glicose na alimentação, 
realizaram-se cultivos contínuos empregando meio limitado em fosfato com 
concentração de glicose variando entre 10 e 25 g/L. Os resultados mostraram que o 
emprego de concentrações de glicose superiores a 10 g/L levou a menor produção 
de retamicina, possivelmente devido à ocorrência de repressão catabólica. Os dados 
relativos à análise de imagens não indicaram nenhuma relação clara entre as 
diferentes limitações nutricionais e a morfologia nem entre as dimensões dos objetos 
e a produção. Entretanto, parece haver relação entre a porcentagem em área de 
diferentes classes morfológicas e a produção de retamicina, sendo que 
aparentemente, a produção é inversamente proporcional à porcentagem de clumps. 



ABSTRACT 

The aim of the present work was to assay the influence of different nutrient 
limitation on the production of retamycin by Streptomyces olindensis ICB20. A series 
of continuous cultures was performed using carbon-limited, phosphate-limited or 
nitrogen-limited media, varying the dilution rate (D) between 0.025 and 0.075 h-1. The 
analysis of the cultures data showed that the production of retamycin was favored 
under phosphate limitation, resulting in values of specific production rate (qRTM) as 
high as 9.2 mg/g.h at D=0.075 h-1, additionally, qRTM varied linearly with D, hence, 
with the specific growth rate; however such relationship was not observed in carbon-
limited neither nitrogen-limited cultures. The use of nitrogen-limited medium led to the 
lowest production rates, with a maximum value of 4.2 mg/g.h at D=0.043 h-1. Cultures 
using carbon-limited medium resulted in intermediary values of qRTM, varying 
between 3.0 and 6.6 mg/g.h. The highest values of biomass yield (YX/GLC) were 
obtained in cultures using carbon-limited medium, approximately 0.40, while under 
nitrogen and phosphate limitation, YX/GLC varied around 0.30. To study the effect of 
different glucose concentration in the feed medium, continuous cultures using 
phosphate-limited medium with glucose concentration varying between 10 g/L and 25 
g/L were performed. The culture results showed that the use of glucose concentration 
higher than 10 g/L in the feeding medium led to lower production of retamycin, 
possibly due to catabolic repression. The data of image analysis showed no clear 
relation between nutrient limitation and morphology neither between objects 
dimensions and retamycin production. However, there seems to be a relation 
between the percentage in area of different morphological classes and retamycin 
production, apparently the production is inversely proportional to the percentage of 
clumps. 



Lista de Figuras 
Figura 2.1- Estruturas de duas antraciclinas: a) daunorrubicina; b) 

doxorrubicina.................................................................................... 
 
6 

Figura 2.2- Estrutura dos principais constituintes do complexo retamicina........ 7 
Figura 2.3- Representação esquemática das vias metabólicas 

centrais............................................................................................. 
 
12 

Figura 2.4- Representação esquemática simplificada da via biossintética da 
daunomicina..................................................................................... 

 
17 

Figura 3.1- Arranjo experimental empregado nos cultivos contínuos................. 46 
Figura 3.2- Diagrama de blocos para o procedimento de determinação de 

concentração celular........................................................................ 
 
53 

Figura 3.3- Seqüência de operações para extração de retamicina.................... 57 
Figura 3.4- Aparato para evaporação e recuperação do solvente..................... 57 
Figura 4.1- Curvas de concentração celular (X) e de glicose (GLC) para os 

ensaios SS1, SS2 e SS3.................................................................. 
 
72 

Figura 4.2- Concentração celular (X) e pH para os ensaios SS1, SS2 e SS3... 72 
Figura 4.3- Concentração celular (X) e de glicose (GLC) para os ensaios 

SS2b, SS4 e SS5............................................................................. 
 
74 

Figura 4.4- Concentração celular (X) e pH para os ensaios SS2b, SS4 e SS5. 75 
Figura 4.5- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 

para o ensaio CT3 (D=0,065 h-1)...................................................... 
 
77 

Figura 4.6- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para o ensaio CT4 (D=0,065 h-1)...................................................... 

 
80 

Figura 4.7- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para o ensaio CT5 (D=0,075 h-1)...................................................... 

 
81 

Figura 4.8- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para o ensaio CT6............................................................................ 

 
84 

Figura 4.9- Concentração celular (X) e de glicose (GLC) e absorbância a 547 
nm (Abs) para o ensaio CT9............................................................ 

 
85 

Figura 4.10- Concentração celular (X) e de glicose (GLC) e absorbância a 547 
nm (Abs) para o ensaio CT10.......................................................... 

 
87 

Figura 4.11- Concentração celular (X) e de glicose (GLC) e absorbância a 547 
nm (Abs) para o ensaio CT11 (D=0,025 h-1).................................... 

 
88 

Figura 4.12- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para o ensaio CT15 (D=0,025 h-1).................................................... 

 
90 

Figura 4.13- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e absorbância (Abs) 
para o ensaio CT16 (D=0,065 h-1).................................................... 

 
91 

Figura 4.14- Curvas de concentração celular (X), de glicose (GLC) e de 
absorção (Abs) para o ensaio ST..................................................... 

 
94 

Figura 4.15- Concentração de retamicina (RTM) em função da absorbância 
lida em 547 nm (Abs547nm)................................................................ 

 
95 

Figura 4.16- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
em diferentes vazões específicas de alimentação, para meio 
limitado em carbono......................................................................... 

 
 
96 

Figura 4.17- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
em diferentes vazões específicas de alimentação, para meio 
limitado em nitrogênio...................................................................... 

 
 
99 

Figura 4.18- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
em diferentes vazões específicas de alimentação, para meio 
limitado em fosfato........................................................................... 

 
 
101 



Figura 4.19- Velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) em 
função da vazão específica de alimentação.................................... 

 
102 

Figura 4.20- Concentração celular (X) em função da vazão específica de 
alimentação (D) para os meios limitados em carbono, nitrogênio e 
fosfato............................................................................................... 

 
 
103 

Figura 4.21- Concentração de retamicina (RTM) em função da vazão 
específica de alimentação (D) para os meios limitados em 
carbono, nitrogênio e fosfato............................................................ 

 
 
104 

Figura 4.22- Produtividade em células (PX) em função da vazão específica de 
alimentação (D) para os meios limitados em carbono, nitrogênio e 
fosfato............................................................................................... 

 
 
104 

Figura 4.23- Produtividade em retamicina (PRTM) em função da vazão 
específica de alimentação (D) para os meios limitados em 
carbono, nitrogênio e fosfato............................................................ 

 
 
105 

Figura 4.24- Fator de conversão glicose a célula (YX/GLC) em função da vazão 
específica de alimentação (D) para os meios limitados em 
carbono, nitrogênio e fosfato............................................................ 

 
 
105 

Figura 4.25- Fator de conversão glicose a retamicina (YRTM/GLC) em função da 
vazão específica de alimentação (D) para os meios limitados em 
carbono, nitrogênio e fosfato............................................................ 

 
 
106 

Figura 4.26- Velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) em 
função da vazão específica de alimentação (D) para os meios 
limitados em carbono, nitrogênio e fosfato....................................... 

 
 
106 

Figura 4.27- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para cultivo com meio limitado em carbono a D=0,065 h-1 (Ensaio 
CT4)................................................................................................. 

 
 
111 

Figura 4.28- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para cultivo com meio limitado em fosfato a D=0,075 h-1 (Ensaio 
CT5)................................................................................................. 

 
 
112 

Figura 4.29- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para cultivo com meio limitado em fosfato a D=0,065 h-1 (Ensaio 
CT3)................................................................................................. 

 
 
112 

Figura 4.30- Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para cultivos com meio limitado em fosfato com diferentes 
concentrações de glicose na alimentação (GLCo)........................... 

 
 
116 

Figura 4.31- Velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) e de 
consumo de glicose (qGLC) para cultivos com meio limitado em 
fosfato com diferentes concentrações de glicose na alimentação 
(GLCo).............................................................................................. 

 
 
 
117 

Figura 4.32- Fração de área de clumps (%Acl) e concentrações de retamicina 
(RTM) em função da vazão específica de alimentação para os 
meios limitados em fosfato (LimP), em carbono (LimC) e 
nitrogênio (LimN).............................................................................. 

 
 
 
120 

Figura 4.33- Concentrações de retamicina e diâmetro equivalente médio de 
clumps em função da vazão específica de alimentação (D) para 
meios limitados em fosfato (LimP), em carbono (LimC) e 
nitrogênio (LimN).............................................................................. 

 
 
 
122 

 



Lista de Tabelas 

Tabela 3.1- Concentrações dos principais componentes de alguns meios 
utilizados em cultivos de estreptomicetos........................................ 

 
40 

Tabela 3.2- Ensaios em incubador rotativo com os respectivos meios.............. 41 
Tabela 3.3- Cultivos contínuos, objetivos e meios utilizados.............................. 45 
Tabela 3.4- Composições dos meios empregados nos cultivos contínuos 

(g/L).................................................................................................. 
 
48 

Tabela 3.5- Curvas de calibração para os ácidos orgânicos.............................. 59 
Tabela 3.6- Critérios de classificação para as diferentes classes morfológicas. 61 
Tabela 4.1- Fatores de conversão para diferentes nutrientes, para Escherichia 

coli.................................................................................................... 
 
83 

Tabela 4.2- Fatores de conversão glicose a célula (YX/GLC), glicose a 
retamicina (YRTM/GLC), velocidades específicas de consumo de 
glicose (qGLC), de retamicina (qRTM), consumo de O2 (qO2), de 
formação de CO2 (qCO2) e quociente respiratório (RQ), para 
meio limitado em carbono em diferentes vazões específicas de 
alimentação (D)................................................................................ 

 
 
 
 
 
96 

Tabela 4.3- Fatores de conversão glicose a célula (YX/GLC), glicose a 
retamicina (YRTM/GLC), velocidades específicas de consumo de 
glicose (qGLC), de retamicina (qRTM), consumo de O2 (qO2), de 
formação de CO2 (qCO2) e quociente respiratório (RQ), para 
meio limitado em nitrogênio em diferentes vazões específicas de 
alimentação (D)................................................................................ 

 
 
 
 
 
98 

Tabela 4.4- Fatores de conversão glicose a célula (YX/GLC), glicose a 
retamicina (YRTM/GLC), velocidades específicas de consumo de 
glicose (qGLC), de retamicina (qRTM), consumo de O2 (qO2), de 
formação de CO2 (qCO2) e quociente respiratório (RQ), para 
meio limitado em fosfato em diferentes vazões específicas de 
alimentação (D)................................................................................ 

 
 
 
 
 
100 

Tabela 4.5- Concentrações de piruvato, citrato, succinato, lactato e acetato, 
para cultivos com D=0,043 h-1, D=0,065 h-1 e D=0,075 h-1.............. 

 
113 

Tabela 4.6- Concentração de glicose na alimentação (GLCo), concentração 
celular (X), concentração de retamicina (RTM), concentração de 
glicose residual (GLC), fator de conversão glicose a célula 
(YX/GLC), fator de conversão glicose a retamicina (YRTM/GLC), 
velocidade específica de consumo de glicose (qGLC) e 
velocidade específica de produção de retamicina (qRTM), para 
meio limitado em fosfato, D=0,065 h-1............................................. 

 
 
 
 
 
 
115 

Tabela 4.7- Concentração de glicose na alimentação (GLCo), concentrações 
de piruvato, citrato, succinato, lactato e acetato, para meio 
limitado em fosfato, D=0,065 h-1...................................................... 

 
 
116 

 



Lista de Símbolos 

%Acl Fração de área de clumps 

Abs Absorbância da amostra 

d Densidade da amostra, 1000 g/L 

D Vazão específica de alimentação, h-1 

Dcl Diâmetro médio de clumps, µm 

Fare Vazão volumétrica de ar, m3/h 

Fe Vazão de alimentação de meio, L/h 

Fs Vazão de retirada de caldo, L/h 

GLC Concentração de glicose residual no estado estacionário, g/L 

GLCo Concentração de glicose no meio de alimentação, g/L 

Mam Massa da amostra, g 

Mmemb Massa da membrana seca, g 

Mt Massa de biomassa mais membrana secas, g 

P Pressão, Pa 

PRTM Produtividade em retamicina, mg/L.h 

PX Produtividade em células, g/L.h 

qCO2 Velocidade específica de formação de dióxido de carbono, mmol/g.h 

qGLC Velocidade específica de consumo de glicose, g/g.h 

qO2 Velocidade específica de consumo  de oxigênio, mmol/g.h 

qRTM Velocidade específica de produção de retamicina, mg/g.h 

Qe Vazão molar de ar na entrada do reator, mmol/h 

Qs Vazão molar de gás na saída do reator, mmol/L 

R Constante universal dos gases, 8,314 J/mol 

RQ Quociente respiratório 

RTM Concentração de retamicina, mg/L 

T Temperatura, K 

V Volume de meio, L 

Vm Volume molar do ar, m3/mol 

X Concentração celular, g/L 

Xo Concentração celular na alimentação, g/L 

yCO2e Fração molar de CO2 na entrada, 0,05 

yCO2s Fração molar de CO2 na saída 



yN2e Fração molar de nitrogênio no ar na entrada, 0,79 

yN2s Fração molar de nitrogênio no gás de saída 

yO2e Fração molar de oxigênio no ar de entrada, 0,21 

yO2s Fração molar de oxigênio no gás de saída 

YRTM/GLC Fator de conversão glicose a retamicina, mg/g 

YX/GLC Fator de conversão glicose a célula, g/g 

  

µ Velocidade específica de crescimento, h-1 

µmax Velocidade específica máxima de crescimento, h-1 

  

 

 

 



 
SUMÁRIO 

 
 
1 INTRODUÇÃO 1 

   

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 3 

2.1 Actinomicetos 3 

2.2 Antraciclinas 5 

2.2.1 Retamicina 6 

2.2.2 Mecanismo de ação 8 

2.3 Vias metabólicas centrais 9 

2.3.1 Metabolismo primário de estreptomicetos 13 

2.4 Metabolismo secundário 14 

2.4.1 Biossíntese de policetônicos 15 

2.4.2 Regulação do metabolismo secundário 19 

2.4.2.1 Regulação pela fonte de carbono 21 

2.4.2.2 Regulação pela fonte de nitrogênio 24 

2.4.2.3 Regulação pela fonte de fosfato 26 

2.5 Limitações nutricionais e o metabolismo 28 

   

3 MATERIAIS E MÉTODOS 37 

3.1 Microrganismo 37 

3.2 Ensaios preliminares 37 

3.2.1 Ensaios SS1 a SS5 38 

3.3 Ensaios contínuos 44 

3.3.1 Arranjo experimental para os cultivos contínuos 46 

3.3.2 Metodologia para verificação de diferentes limitações nutricionais 47 

3.3.3 Ensaios CT3 a CT15 49 

3.3.4 Ensaio CT16 50 

3.4 Ensaio ST 51 

3.5 Determinações analíticas 52 

3.5.1 Concentração celular 52 

3.5.2 Dosagem de glicose 54 

3.5.3 Dosagem de retamicina 55 

3.5.3.1 Extração de retamicina 56 



3.5.4 Dosagem de ácidos orgânicos 58 

3.5.5 Determinação de frações de oxigênio e de dióxido de carbono 59 

3.6 Análise morfológica 59 

3.6.1 Preparo da lâmina 60 

3.6.2 Análise de imagens 60 

3.7 Cálculo de parâmetros cinéticos dos cultivos 61 

3.7.1 Velocidade específica de crescimento 61 

3.7.2 Fator de conversão glicose a célula 63 

3.7.3 Velocidade específica de consumo de glicose 63 

3.7.4 Fator de conversão glicose a retamicina 65 

3.7.5 Velocidade específica de produção de retamicina 65 

3.7.6 Produtividade em células 66 

3.7.7 Produtividade em retamicina 66 

3.7.8 Velocidade específica de consumo de oxigênio 66 

3.7.9 Velocidade específica de formação de dióxido de carbono 69 

3.7.10 Quociente respiratório 70 

   

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 71 

4.1 Ensaios preliminares 71 

4.1.1 Ensaios SS1 a SS5 71 

4.2 Cultivos contínuos 76 

4.2.1 Ensaio CT3 77 

4.2.2 Ensaio CT4 79 

4.2.3 Ensaio CT5 81 

4.2.4 Ensaio CT6 83 

4.2.5 Ensaio CT9 85 

4.2.6 Ensaio CT10 86 

4.2.7 Ensaio CT11 88 

4.2.8 Ensaio CT15 89 

4.2.9 Ensaio CT16 91 

4.3 Ensaio ST 93 

4.4 Ensaios com meio limitado em carbono (ensaios CT4, CT9 e 
CT11) 

 
96 

4.5 Ensaios com meio limitado em nitrogênio (ensaios CT3, CT10 e 
CT15) 

 
98 



4.6 Ensaios com meio limitado em fosfato (ensaios CT5, CT6 e CT15) 100 

4.7 Comparação entre as diferentes limitações nutricionais 103 

4.8 Efeito de diferentes concentrações de glicose em meio limitado 
por fosfato 

 
115 

4.9 Resultados da análise morfológica 120 

   

5 CONCLUSÕES 123 

   

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 126 

   

 APÊNDICE  

 
 
 



1 

1.Introdução 

 

 

Os diversos tipos de câncer constituem, atualmente, a terceira causa de 

mortalidade no mundo, correspondendo a 12,5 % dos óbitos, sendo superados 

apenas pelas doenças do sistema cardiovascular e pelas doenças infecto-

parasitárias, que correspondem a 29,2 % das mortes e 19,5 %, respectivamente 

(OMS, 2004). 

As antraciclinas são potentes drogas antitumorais empregadas no 

tratamento de grande variedade de neoplasias. Apesar da eficiência dessas drogas, 

elas apresentam sérios efeitos colaterais, especialmente a elevada cardiotoxicidade 

(STROHL et al., 1997), fato este que tem motivado a busca de novas drogas com 

menor toxicidade. 

A retamicina é um antitumoral do grupo das antraciclinas, identificado na 

década de 1960 a partir de cultivo de Streptomyces olindensis (LIMA et al., 1969). 

Testes pré-clinicos mostraram grande potencial anti-leucêmico, mas a sua toxicidade 

constituía um impedimento ao seu emprego como droga de manutenção (ASFORA; 

SANTANA; LIMA, 1972). 

Na otimização de processos produtivos a partir do cultivo de 

microrganismos, o principal objetivo é maximizar o fluxo pela via metabólica que leva 

ao produto de interesse e minimizar os fluxos pelas vias que levam à formação de 

subprodutos indesejados. Este objetivo pode ser atingido a partir de estudos  

genéticos e fisiológicos do organismo produtor, estudos estes que levarão à 

definição não somente das melhores condições de condução do processo 

(NEIJSSEL; TEIXEIRA DE MATTOS; TEMPEST, 1994), mas também das 
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modificações genéticas mais adequadas a serem introduzidas no organismo 

(NIELSEN, 1998). 

Considerando-se o desenvolvimento do processo fermentativo para a 

produção do antitumoral retamicina, verifica-se ainda relativa escassez de 

informações acerca da fisiologia deste microrganismo. Nos trabalhos desenvolvidos 

no Laboratório de Engenharia Bioquímica do Departamento de Engenharia Química 

da Escola Politécnica da USP foram estudadas a influência das condições de 

preparo do inóculo e pH (GUIMARÃES, 2000), das condições de transferência de 

oxigênio (MARTINS, 2001), diferentes formas de condução do processo 

(PAMBOUKIAN, 2003), o efeito de diferentes fontes de carbono e nitrogênio 

(GUIMARÃES, 2005) e ainda outros trabalhos em andamento abordam o cultivo do 

microrganismo imobilizado em alginato. 

Diferentes limitações nutricionais têm profundo impacto sobre o metabolismo 

celular, afetando desde a eficiência energética, o metabolismo de “overflow” até o 

direcionamento do metabolismo favorecendo a síntese de determinados produtos 

(HOBBS et al., 1992; TEIXEIRA DE MATTOS; NEIJSSEL, 1997; ZENG; DECKWER, 

1995). Tendo em vista que este aspecto ainda não havia sido explorado nos estudos 

do grupo, o presente trabalho visou ao levantamento de dados relativos à influência 

de diferentes limitações nutricionais, a saber, limitação por carbono, nitrogênio e 

fosfato, sobre a produção de retamicina por Streptomyces olindensis ICB20. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

 

2.1 Actinomicetos 

 

 

Os actinomicetos são um grupo de bactérias Gram-positivas que, em seu 

crescimento, formam redes de filamentos ramificados, o micélio. A maioria dos 

actinomicetos forma esporos (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2000). Os gêneros 

mais importantes deste grupo são: Streptomyces e Actinomyces. Estes 

microrganismos são de grande interesse industrial, principalmente devido à 

capacidade de sintetizar metabólitos secundários com atividade biológica. 

Uma característica marcante destes microrganismos é a composição de 

bases do DNA, com elevada proporção de citosina e guanina, que varia de 63 % a 

78 % (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2000). O tamanho do genoma dos 

estreptomicetos é de cerca de 10,5.103 kb, isto é, cerca de três vezes maior que de 

outras bactérias como Escherichia coli ou Bacillus subtilis (CHATER; HOPWOOD, 

1984). Os estreptomicetos, assim como outros actinomicetos, apresentam uma 

forma característica de instabilidade genética. Várias características, como formação 

de micélio aéreo e de esporos, produção de antibiótico e resistência, são 

irreversivelmente perdidas em uma freqüência de 0,1 a 1 % na progênie de colônias 

plaqueadas. A perda de função é resultado de deleção de grandes regiões do DNA 

(LANCINI; LORENZETTI, 1993). 

O gênero Streptomyces é constituído por bactérias filamentosas, Gram-

positivas, encontradas no solo. Uma das características mais importantes deste 
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gênero é a produção de antibióticos, sendo conhecidas atualmente mais de 500 

substâncias antibióticas produzidas por estreptomicetos (MADIGAN; MARTINKO; 

PARKER, 2000). 

Embora algumas espécies de Streptomyces sejam encontradas em 

ambientes aquáticos, estes microrganismos são predominantemente encontrados no 

solo (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2000). 

Nutricionalmente, estes microrganismos são bastante versáteis. Raramente 

requerem fatores de crescimento, podendo utilizar uma grande variedade de fontes 

de carbono, como açúcares, álcoois, ácidos orgânicos e alguns compostos 

aromáticos. A maioria das espécies produz enzimas hidrolíticas extracelulares, que 

permitem também a utilização de polissacarídeos, proteínas e lipídios. Os 

estreptomicetos são aeróbios estritos e, portanto, seu crescimento em meio líquido é 

usualmente significativamente estimulado por aeração forçada. 

Os actinomicetos constituem a maior fonte de antibióticos, sendo que cerca 

de dois terços dos antibióticos naturais são sintetizados por estes microrganismos 

(OKAMI; HOTTA, 1988). Entre os actinomicetos, o gênero Streptomyces responde 

por cerca de 93% dos metabólitos secundários conhecidos (BUSHELL, 1988). 

Algumas cepas produzem mais de um antibiótico e, freqüentemente, os diferentes 

antibióticos produzidos por um dado microrganismo não são quimicamente 

relacionados. Um mesmo antibiótico pode também ser sintetizado por diferentes 

espécies. 

Os antibióticos produzidos por actinomicetos apresentam grande variedade 

de estruturas químicas, incluindo aminoglicosídeos, antraciclinas, glicopeptídeos, β-

lactâmicos, macrolídeos, nucleosídeos, peptídeos, polienos, poliéteres e 

tetraciclinas. Esta grande variedade de estruturas químicas não reflete uma 
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multiplicidade de precursores, mas sim uma série de reações bioquímicas, tais como 

condensação, metilação, oxidação, polimerização e redução. Um número 

relativamente reduzido de metabólitos primários serve como precursores para a 

biossíntese de antibióticos, como aminoácidos, acetil-CoA e propionil-CoA (OKAMI; 

HOTTA, 1988). 

 

 

2.2 Antraciclinas 

 

 

As antraciclinas pertencem a uma classe de drogas antitumorais que exibem 

atividade contra um amplo espectro de neoplasias. A primeira antraciclina 

clinicamente efetiva, a daunorrubicina, foi descoberta independentemente, em 1963, 

por grupos de pesquisa da Farmitalia (daunomicina) e da Rhône-Poulenc 

(rubidomicina), a partir de culturas de estreptomicetos (GRÄFE; DORNBERGER; 

SALUZ, 1994; STROHL et al., 1997). 

A partir de um programa de mutação e seleção da Farmitalia, obteve-se um 

mutante de Streptomyces peucetius, denominado S. peucetius subsp. caesius, que 

produzia um análogo da daunomicina denominado adriamicina (doxorrubicina) 

(STROHL et al., 1997). 

Antraciclinas são glicosídeos de antraciclinona (aglicona tetracíclica) cuja 

estrutura básica é uma 7,8,9,10-tetrahidro-5,12-naftacenoquinona. A aglicona 

tetracíclica (antraciclinona) é ligada a até 10 moléculas de açúcar nas posições C-7 

ou C-10, conforme indicado na Figura 2.1. A biossíntese destes compostos se dá 
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através da via dos policetônicos (DEKLEVA; STROHL; 1988a; FUJII; EBIZUKA, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira antraciclina a ser aprovada para comercialização foi a 

doxorrubicina, que apresentava menor toxicidade e maior espectro de ação que a 

daunomicina, em 1974. Havia oito antraciclinas sendo produzidas comercialmente 

na segunda metade da década de 1990 (STROHL et al., 1997). 

Como a maioria dos agentes antitumorais, as antraciclinas apresentam 

vários efeitos colaterais, sendo o mais grave a cardiotoxicidade cumulativa (STROHL 

et al., 1997). Assim, as pesquisas na área têm se concentrado na busca de novas 

moléculas que apresentem menor toxicidade e/ou maior espectro de ação (GRÄFE; 

DORNBERGER; SALUZ, 1994; STROHL et al., 1997). 

 

2.2.1 Retamicina 

 

A retamicina é um complexo antitumoral da classe das antraciclinas, que se 

apresenta sob a forma de um pó vermelho, pouco solúvel em água e solúvel em 

Figura 2.1: Estruturas de duas antraciclinas: a) daunorrubicina; b) doxorrubicina 
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álcoois, acetona e clorofórmio, sendo constituído de uma mistura de glicosídeos e 

antraciclinonas (LIMA et al., 1969). Este complexo mostrou-se eficaz na inibição de 

neoplasias como carcino-sarcoma de Walker 256 e sarcoma de Yoshida (LIMA et al., 

1969). 

Foram realizados testes preliminares com aplicação da retamicina em 

pacientes portadores de leucemias agudas que mostraram regressão de sintomas 

na maioria dos casos. Porém, este antitumoral apresentou elevada citotoxicidade 

(ASFORA et al., 1972), confirmando dados obtidos nos estudos conduzidos em ratos 

que indicavam ocorrência de importantes efeitos colaterais, tais como arritmias 

(COTIAS; SANTANA; PINTO, 1971). 

Bieber et al. (1989) determinaram que o complexo retamicina é composto 

basicamente por dois constituintes, derivados da γ-rodomicinona, denominados 

retamicinas E1 e E2, cujas estruturas encontram-se na Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

OH

OH

OH

OH

O

1

2
3

4

5 OCH3
6

OH

1

2
3

4

5 OCH3
6

O

1

2
3

4

5 OCH3
6

O
N(CH3)2

R
E1: R=H 
E2: R=OH 

Figura 2.2: Estrutura dos principais constituintes do complexo retamicina 
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Na década de 1990 foram retomados os estudos com o complexo retamicina 

no Laboratório de Genética de Microrganismos do Instituto de Ciências Biomédicas 

da USP (ICB-USP), com a obtenção de uma cepa mutante capaz de produzir o 

metabólito secundário em maior quantidade e apresentando maior estabilidade 

genética, denominada Streptomyces olindensis ICB20 (FURLAN, 1997). 

A partir de 1998 iniciaram-se estudos com a cepa mutante para produção da 

retamicina em biorreatores no Laboratório de Engenharia Bioquímica do 

Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. 

 

2.2.2 Mecanismo de ação 

 

As antraciclinas apresentam um amplo espectro de ação, sendo apenas 

inferior, entre os antitumorais, aos agentes alquilantes (GRAHAM; KERR; WOKMAN, 

1993, apud STROHL et al., 1997). A ação das antraciclinas baseia-se na capacidade 

de se intercalar na molécula de DNA, de inibir a síntese de DNA e RNA , de alterar 

membranas celulares e de gerar radicais livres (STROHL et al., 1997). 

A formação de radicais livres é possivelmente a causa da cardiotoxicidade 

cumulativa das antraciclinas, que se constitui no mais sério efeito colateral destas 

drogas (WEISS, 1992 apud STROHL et al., 1997). 
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2.3 Vias metabólicas centrais 

 

 

As vias metabólicas centrais são responsáveis pelo metabolismo de 

carboidratos e ácidos carboxílicos. As principais vias para o metabolismo de 

carboidratos são a via de Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), a via das pentoses 

fosfato (PP) e a via de Entner-Doudoroff (ED). Esta última está presente apenas em 

procariotos (WHITE, 1995). 

A via de Embden-Meyerhof-Parnas além de promover a oxidação de 

carboidrato e gerar energia na forma de adenosina trifosfato (ATP), gera precursores 

para diversas vias anabólicas, por exemplo, para a biossíntese de aminoácidos, 

fosfolipídeos e polissacarídeos. 

A via das pentoses fosfato produz os precursores para a biossíntese de 

ácidos nucleicos e de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina e triptofano). 

Adicionalmente, a nicotinamida adenina difosfato reduzida (NADPH) gerado nesta 

via constitui a principal fonte de elétrons para as vias biossintéticas nas quais ocorre 

redução. 

A via de Embden-Meyerhof-Parnas, esquematizada na Figura 2.3, apresenta 

dois pontos principais de regulação. No primeiro deles, duas enzimas regulam a 

direção do fluxo de carbono: a) a fosfofrutoquinase que catalisa a conversão de 

frutose-6-fosfato a frutose-1,6-bisfosfato; b) a frutose-1,6-bisfosfato fosfatase que 

catalisa a reação inversa. Nestas reações, há dois importantes reguladores, a 

adenosina monofosfato (AMP) e a adenosina difosfato (ADP). Quando as duas 

moléculas estão presentes em elevadas concentrações, a concentração de ATP é 

baixa, sinalizando a necessidade de elevar a produção de ATP, estimulando a 
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glicólise. Em Escherichia coli, a fosfofrutoquinase é alostericamente ativada com 

ADP, simultaneamente a reação inversa é inibida, pois a AMP inibe a atividade da 

frutose-1,6-bisfosfato fosfatase. Adicionalmente, a fosfofrutoquinase é inibida por 

fosfoenolpiruvato (WHITE, 1995). 

O segundo ponto importante de regulação da via EMP é a reação de 

conversão de fosfoenolpiruvato a piruvato, catalisada pela enzima piruvato quinase. 

Esta enzima é positivamente regulada por frutose-1,6-bisfosfato. Este é um exemplo 

de um precursor que ativa uma etapa posterior na via metabólica (WHITE, 1995). 

Na via das pentoses fosfato, indicada na Figura 2.3, a primeira reação da 

fase oxidativa, a conversão de glicose-6-fosfato a 6-fosfogliconolactona é 

irreversível, sendo limitante de velocidade em condições fisiológicas, constituindo um 

ponto de regulação. O fator regulador mais importante é o nível de NADP+, o qual 

regula a geração de NADPH em níveis adequados às necessidades biossintéticas 

(STRYER, 1996). 

As reações para a conversão de gliceraldeído-3-fosfato a piruvato são de 

grande importância do ponto de vista energético, pois geram ATP a partir de fosfato 

inorgânico e ADP. Nos microrganismos aeróbios, o piruvato é oxidado a acetil-CoA, 

que é oxidado a dióxido de carbono no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA). 

A reação de oxidação de piruvato a acetil-CoA é catalisada pelo complexo 

enzimático piruvato desidrogenase. Esta reação encontra-se sob controle metabólico 

de diversos efetuadores alostéricos. Em Escherichia coli, a piruvato desidrogenase é 

inibida pelos seus produtos, acetil-CoA e NADH, sendo que a atividade da enzima é 

estimulada por fosfoenolpiruvato e por AMP (WHITE, 1995). 

No ciclo dos ácidos tricarboxílicos, também indicado na Figura 2.3, há quatro 

reações de oxidação por molécula de acetil-CoA, produzindo duas moléculas de 
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NADH, uma de NADPH e uma de FADH2, e uma reação de fosforilação produzindo 

ATP. Este ciclo opera normalmente em conjunto com a respiração que reoxida 

NADH e FADH2 (WHITE, 1995). 

Quanto à regulação, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos é inibido por diversos 

intermediários. Em bactérias Gram-negativas a citrato sintase é inibida 

alostericamente por NADH e em anaeróbios facultativos como E. coli, também por α-

cetoglutarato. A citrato sintase de bactérias Gram-positivas e eucariotos não é 

sensível a NADH ou α-cetoglutarato, porém é inibida por ATP (WHITE, 1995). 

A biossíntese de metabólitos secundários é intimamente relacionada ao 

metabolismo primário do organismo produtor. As vias envolvidas no metabolismo 

secundário são dependentes das vias catabólicas, anfibólicas e anabólicas do 

metabolismo primário (MARTÍN; LIRAS, 1986). Os precursores dos metabólitos 

secundários são usualmente metabólitos primários normais ou modificados (DREW; 

DEMAIN, 1977 apud MARTÍN; LIRAS, 1986). 
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2.3.1 Metabolismo primário de estreptomicetos 

 

Para o catabolismo da glicose, os estreptomicetos empregam as vias de 

Embden-Meyerhof-Parnas e das pentose fosfato (HODGSON, 2000). A via de 

Entner-Doudoroff parece inativa nestes microrganismos (DEKLEVA; STROHL, 

1988a) 

Na maioria das bactérias, a glicose é fosforilada a glicose-6-fosfato durante o 

transporte para a célula através do sistema fosfoenolpiruvato:fosfotransferase 

(PEP:PTS). Os estreptomicetos não apresentam sistema PEP:PTS (IKEDA et al., 

1984 apud HODGSON, 2000). Estudos demonstraram a presença de glicose 

quinase dependente de ATP (IKEDA et al., 1984 apud HODGSON 2000; SABATER 

et al., 1972 apud HODGSON 2000). 

Quanto ao ciclo dos ácidos tricarboxílicos, as evidências mostram que os 

estreptomicetos apresentam ciclo completo (HODGSON, 2000). 

A capacidade de consumir compostos com dois átomos de carbono, como 

acetato, indica a presença de vias anapleróticas nos estreptomicetos. Em outras 

bactérias, as vias anapleróticas incluem (HODGSON, 2000): 

1. carboxilação de piruvato pela ação da piruvato carboxilase ou 

carboxilação de fosfoenolpiruvato (PEP) pela PEP carboxiquinase ou 

PEP carboxilase para produzir oxaloacetato; 

2. geração de succinato e glioxalato por hidrólise de isocitrato pela 

isocitrato liase; 

3. geração de malato por condensação de glioxalato e acetil-CoA pela 

ação da malato sintase. 
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Nos estreptomicetos a formação de oxaloacetato é catalisada pela PEP 

carboxilase (DEKLEVA; STROHL, 1988b; VORISEK et al., 1969 apud HODGSON, 

2000). A presença de malato sintase foi identificada em vários estudos (CHAN; SIM, 

1998 apud HODGSON, 2000; HAN; REYNOLDS, 1997; HOSTALEK et al., 1969 

apud HODGSON, 2000; HUETTNER et al., 1997 apud HODGSON, 2000). 

 

 

2.4 Metabolismo secundário 

 

 

O metabolismo primário refere-se à atividade metabólica associada ao 

crescimento, sendo os produtos desta atividade referidos como metabólitos 

primários, dos quais são exemplos as enzimas, ácidos orgânicos e o etanol, entre 

outros. 

Em muitos organismos verifica-se a síntese de compostos não essenciais ao 

crescimento, freqüentemente ao final da fase de crescimento ou durante a fase 

estacionária. Tais compostos são denominados metabólitos secundários. 

O metabolismo secundário pode ser observado em plantas, microrganismos, 

tanto procariotos quanto eucariotos e, até mesmo, em alguns animais, como 

artrópodes e insetos (VINING, 1986). 

O interesse pelos metabólitos secundários justifica-se pela grande variedade 

de atividade biológica destes compostos, que vêm sendo empregados como 

antibióticos, fungicidas, antitumorais, anticoccídicos, inibidores de enzimas e 

pigmentos, entre outras aplicações (VINING, 1986). 
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A maioria dos metabólitos secundários são moléculas orgânicas complexas 

que requerem um grande número de reações enzimáticas para a sua síntese, 

reações que não fazem parte do metabolismo primário. Porém, as vias metabólicas 

do metabolismo secundário requerem precursores gerados pelo metabolismo 

primário. Por exemplo, alguns aminoácidos são precursores para a biossíntese de 

antibióticos β-lactâmicos, como a penicilina (O’SULLIVAN; SYKES, 1986); enquanto 

acetil-CoA é precursora para a biossíntese de antibióticos poliênicos, como a 

candicidina (MARTÍN, 1977a). 

A produção de metabólitos secundários é favorecida em condições sub-

ótimas de crescimento. Sabe-se que limitações nutricionais liberam a repressão ao 

metabolismo secundário. Porém, os mecanismos de regulação ainda não são bem 

conhecidos e há relativamente poucos dados relativos às concentrações de 

nutrientes e à identificação de componentes limitantes do crescimento durante a 

produção de metabólitos secundários, o que dificulta a compreensão da extensão do 

efeito de tais compostos sobre a biossíntese de metabólitos secundários (CHATER; 

BIBB, 1994). 

 

2.4.1 Biossíntese de policetônicos 

 

Os policetônicos constituem um grupo de produtos naturais e complexos e 

de grande diversidade estrutural, que inclui vários antibióticos e agentes 

antitumorais. A biossíntese destes compostos é similar à de ácidos graxos, com 

condensações repetidas de acil-tioésteres (usualmente acetil, propionil, malonil ou 

metilmalonil). Cada ciclo de condensação resulta na formação de um grupo β-

policetônico. A sintase de policetônico (PKS: “polyketide synthase”), um complexo 
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multienzimático, controla o comprimento da cadeia do produto, liberando-o após um 

número definido de ciclos de condensação (NIELSEN, 1998). 

Os precursores para a biossíntese de policetônicos têm diversas origens 

possíveis. Acetil-CoA, malonil-CoA e butiril-CoA são gerados na glicólise e na 

biossíntese de ácidos graxos. Propionil-CoA e 2-metilmalonil-CoA têm pelo menos 

quatro possíveis origens em bactérias: o catabolismo de ácidos graxos com número 

ímpar de átomos de carbono, redução de acrilato, rearranjo de succinil-CoA e o 

catabolismo de metionina, treonina ou valina (HUTCHINSON et al., 1993). 

As sintases de policetônicos envolvidas na biossíntese da daunorrubicina e 

da doxorrubicina empregam propionil-CoA como unidade iniciadora da 

condensação. Para a elongação da cadeia policetônica estas sintases empregam 

malonil-CoA, conforme mostrado na Figura 2.4 (STROHL et al., 1997). 
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níveis de acetil-CoA cerca de 30 vezes superiores aos de linhagens com baixa 

produtividade. 

As carboxilações de acetil-CoA e propionil-CoA foram correlacionadas com a 

síntese de polifungina (ROSZKOWSKI et al., 1972 apud MARTÍN, 1977a) e de 

turimicina (GRÄFE et al., 1975 apud MARTÍN, 1977a). As atividades específicas de 

acetil-CoA e propionil-CoA carboxilase eram aproximadamente o dobro em 

linhagens superprodutoras em relação às observadas nas linhagens parentais. A 

máxima atividade destas enzimas ocorre no início da síntese de antibióticos, 

reduzindo-se a cerca de um terço do valor máximo durante a fase de produção. 

Dekleva e Strohl (1988a), estudando a biossíntese de ε-rodomicinona por 

Streptomyces linhagem C5, verificaram, através de método radiorrespirométrico, que 

o padrão de incorporação de carbono marcado (14C) na molécula de ε-rodomicinona, 

um intermediário da biossíntese de daunomicina e doxorrubicina, sugeria que a 

principal rota para o catabolismo da glicose ocorria através da via de Embden-

Meyerhof-Parnas (EMP), com menor contribuição da via das pentoses-fosfato (PP). 

Os mesmos autores caracterizaram as vias catabólicas em operação 

durante a fase de produção do antibiótico através de duas abordagens: a) 

determinação de atividades enzimáticas no extrato de células; b) estudo do padrão 

de incorporação de glicose marcada. As atividades de enzimas-chave da via EMP 

(fosfofrutoquinase e frutose 1,6-bisfosfato aldolase) foram detectadas em todas as 

amostras, assim como enzimas da via das pentoses fosfato (glicose 6-fosfato 

desidrogenase e 6-fosfogliconato desidrogenase). A via de Entner-Doudoroff não 

estava ativa nas condições estudadas. Entre as enzimas testadas, apenas a 

fosfoenolpiruvato carboxilase apresentou incremento significativo em sua atividade 

durante a biossíntese de antraciclina. O incremento na atividade desta enzima 
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sugere sua participação no fornecimento de carbono para o ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos, conseqüentemente na conservação de energia durante a biossíntese 

(DEKLEVA; STROHL, 1988b). 

A formação de acetil-CoA em Streptomyces ambofaciens é catalisada por 

quinases de ácidos carboxílicos e acetil-CoA carboxilase. Portanto, as atividades 

destas enzimas podem constituir passos fundamentais no início da biossíntese da 

cadeia policetônica, influenciando a disponibilidade de precursores (LAAKEL et al., 

1994). Os autores estudaram a biossíntese de espiramicina por Streptomyces 

ambofaciens e determinaram as atividades enzimáticas de acetato quinase e de 

acetil-CoA carboxilase durante cultivos descontínuos, nos quais se empregaram 

cloreto de amônio ou valina como fontes de nitrogênio. Os autores verificaram que, 

durante a fase de crescimento, as atividades de ambas as enzimas atingiram valores 

similares nos meios testados. Durante a fase de produção os valores de atividade 

enzimática foram maiores quando se empregou valina como fonte de nitrogênio, 

assim como a concentração final de espiramicina. 

 

2.4.2 Regulação do metabolismo secundário 

 

Uma característica marcante da regulação do metabolismo secundário é a 

sua diversidade e complexidade, tal fato se relaciona à grande diversidade das 

funções biológicas dos metabólitos secundários, as quais ainda são, igualmente, 

pouco compreendidas. O desconhecimento acerca das reais funções biológicas dos 

diversos metabólitos secundários dificulta a compreensão dos mecanismos 

regulatórios envolvidos (BIBB, 2005). 
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A produção de metabólitos secundários é, geralmente, maior em condições 

de crescimento limitado. Os fatores que controlam o início do metabolismo 

secundário são complexos e pouco compreendidos (DEMAIN; FANG, 1995). 

Na natureza, deficiências nutricionais freqüentemente induzem 

diferenciações morfológicas (esporulação) e químicas (metabolismo secundário). 

Geralmente, os mecanismos de regulação destes fenômenos são relacionados. A 

expressão de genes envolvidos no metabolismo secundário encontra-se sob 

controle de nutrientes, indutores, produtos, metais e depende também da velocidade 

de crescimento (DEMAIN; FANG, 1995). 

O crescimento de organismos é mais rápido quando fontes de carbono, 

nitrogênio e fosfato facilmente assimiláveis são abundantes no meio de cultivo. Este 

fato, em parte, deve-se à repressão e inibição que estes compostos exercem sobre a 

maioria dos processos celulares não essenciais. Em princípio, a produção de 

antibióticos pode estar sujeita aos mesmos controles regulatórios. De fato, a 

ocorrência da síntese destes compostos em estado estacionário pode ser um reflexo 

do alívio da repressão/inibição, após a exaustão de um ou mais nutrientes 

(CHATER; BIBB, 1994). 

Em alguns casos, o efeito da presença de nutrientes se dá por repressão da 

transcrição dos genes envolvidos na biossíntese de metabólitos secundários.  Há 

ainda poucos dados relativos às concentrações de nutrientes e à identificação de 

componentes limitantes do crescimento durante a produção de metabólitos 

secundários, o que dificulta a compreensão da extensão do efeito de tais compostos 

sobre a biossíntese de antibióticos (CHATER; BIBB, 1994). 
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2.4.2.1 Regulação pela fonte de carbono 

 

A glicose, que é reconhecidamente uma eficiente fonte de carbono para o 

crescimento microbiano, tem efeito negativo sobre a síntese de diversos metabólitos 

secundários. Polissacarídeos, oligossacarídeos e lipídeos constituem, 

freqüentemente, fontes de carbono mais eficientes para a produção de metabólitos 

secundários (DEMAIN; FANG, 1995). 

O controle do metabolismo secundário ocorre por repressão da síntese de 

enzimas envolvidas no processo. Por exemplo, na produção de actinomicina por 

Streptomyces antibioticus, a glicose reprime a síntese de fenoxazinona sintase, uma 

enzima da via biossintética do antibiótico (DEMAIN, 1982 apud VINING, 1986). A 

repressão pode também ocorrer pelo acúmulo de metabólitos intermediários das vias 

catabólicas (VINING, 1986). 

Portanto, freqüentemente, o emprego de substratos rapidamente 

assimiláveis, como a glicose, leva a uma menor produção de metabólitos 

secundários. 

Escalante et al. (1999) estudaram a repressão por glicose da formação de 

antraciclinas por Streptomyces peucetius var. caesius em cultivos em incubador 

rotativo empregando meio definido, o qual utilizava monohidrogenofosfato de 

potássio como fonte de fosfato e sulfato de amônio como fonte de nitrogênio. Os 

autores verificaram que o uso de concentrações de glicose superiores a 100 mmol/L 

(18 g/L) resultava em inibição da síntese de antraciclinas, sem que se verificasse 

mudança significativa no crescimento e no pH final do meio, fato que descarta a 

possibilidade de interferência devida à acidificação do meio, conforme hipótese 

levantada por Dekleva e Strohl (1987). 
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Lebrihi, Lefebvre e Germain (1988) estudaram a regulação catabólica por 

carbono da biossíntese de cefamicina C e expandase em Streptomyces clavuligerus 

em cultivos empregando amido ou glicerol como fonte de carbono e observaram 

que: 

1. cultivos tendo glicerol como fonte de carbono apresentaram 

crescimento maior e produção de cefamicina C  cerca de 40 % menor 

do que quando se empregou amido; 

2. cultivos realizados com diferentes concentrações iniciais de glicerol, 

de 4 e 15 g/L, mostraram que no cultivo com a menor concentração 

de glicerol a produção de cefamicina foi antecipada, atingindo 

concentração final de 75 mg/L. No cultivo com 15 g/L de glicerol, a 

produção teve o início retardado e em menor velocidade específica, 

com concentração final cerca de 65 % menor que no cultivo com 4 g/L 

de glicerol; 

3. cultivos empregando diferentes concentrações de glicerol, variando 

entre 1 e 15 g/L, mostraram aumento linear de concentração celular 

final até 6 g/L de glicerol. Concentrações de glicerol superiores a 10 

g/L não resultaram em incremento na concentração celular, 

mostrando que a fonte de carbono não era mais limitante; 

4. cultivos com diferentes concentrações de amido, variando entre 2 e 

24 g/L, mostraram que com concentrações de amido superiores a 11 

g/L não mais se verificava incremento na concentração celular final.; 

5. a concentração máxima de cefamicina C foi observada quando se 

empregou 5 g/L de glicerol, diminuindo em aproximadamente 65 % 

com incremento da concentração de glicerol de 6 para 15 g/L; 
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6. nos cultivos com amido, a concentração máxima de cefamicina foi 

obtida com 8 g/L de amido. A concentração de produto apresentou 

decréscimo de cerca de 20 % com incremento de concentração de 

amido para 15 g/L; 

7. as atividades das enzimas cefamicina C sintetase e expandase foram 

maiores quando se empregou amido como fonte de carbono; 

8. no cultivo com 4 g/L de glicerol, a síntese das enzimas envolvidas na 

síntese de cefamicina C foi detectada a partir de 12 h de cultivo, a 

atividade específica máxima destas enzimas foi observada em 48 h, 

coincidindo com a máxima velocidade específica de síntese de 

cefamicina C. Na presença de 15 g/L de glicerol, o início da síntese 

das enzimas foi detectado em 48 h , atingindo valores menores de 

atividade; 

9. a inibição das enzimas envolvidas na biossíntese da cefamicina C 

resultava não da presença das fontes de carbono , mas da presença 

de intermediários da via glicolítica (EMP), especificamente, frutose-

1,6-bisfosfato e glicose-6-fosfato. 

Kwakman e Postma (1994) estudaram o papel da glicose quinase na 

repressão catabólica por carbono em Streptomyces coelicolor. Para tanto, 

empregaram um mutante deficiente em glicose quinase cultivado em presença de 

diferentes fontes de carbono, e estudando os genes que codificam as enzimas 

glicerol quinase e agarase, os autores observaram o seguinte: 

1. na cepa selvagem de S. coelicolor, a indução da enzima glicerol 

quinase era reprimida em presença de cinco diferentes fontes de 

carbono (glicose, arabinose, galactose, citrato ou glutamato); 
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2. a atividade da agarase, na cepa selvagem de S. coelicolor, foi 

reprimida por diversos compostos: glicose, galactose, manitol, xilitol, 

arabinose, malato, citrato, succinato; 

3. já na cepa deficiente no gene glkA (glicose quinase), as enzimas 

glicerol quinase e agarase puderam ter atividade induzida na 

presença de outras fontes de carbono, mostrando que a repressão 

por glicose e por outras fontes de carbono foi aliviada; 

4. os resultados indicaram que a ação da glicose quinase é mais ampla, 

abrangendo casos em que a fonte de carbono não é metabolizado 

através de vias nas quais a enzima não tem envolvimento direto; 

5. quando foram introduzidas cópias adicionais do gene glkA na cepa 

selvagem de S. coelicolor, o fenótipo resultante foi o mesmo da cepa 

mutante, isto é, não se verificou a repressão por carbono; 

6. os resultados sugerem que a repressão catabólica não é regulada 

pelo fluxo através da glicose quinase, mas que a proteína em si 

desempenhe papel regulatório; 

 

2.4.2.2 Regulação pela fonte de nitrogênio 

 

As fontes de nitrogênio usualmente favoráveis ao crescimento, como os sais 

de amônio, apresentam efeito negativo sobre o metabolismo secundário (DEMAIN; 

FANG, 1995). A presença de amônia ou íon amônio em quantidade não limitante, 

reprime as enzimas envolvidas na assimilação de outras fontes de nitrogênio, tais 

como aminoácidos e uréia, entre outros (WHITE, 1995). 
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Há ainda poucas informações sobre os mecanismos envolvidos no efeito 

negativo exercido pelo íon amônio e alguns aminoácidos sobre a biossíntese de 

metabólitos secundários (DEMAIN; FANG, 1995). 

Sob condições de limitação nutricional, células bacterianas como 

Escherichia coli reduzem a velocidade de crescimento e procedem a outros ajustes 

no metabolismo rapidamente. Esta resposta é mediada por acúmulo de guanosina 

5’-difosfato 3’-difosfato (ppGpp) (GREENWAY; ENGLAND, 1999). Dada a provável 

participação no controle da velocidade de crescimento, o papel do ppGpp na 

sinalização do início da síntese de metabólitos secundários vem sendo bastante 

estudado (BIBB, 2005). 

A sintetase de ppGpp (RelA) é requerida para a produção de antibiótico sob 

limitação por nitrogênio em Streptomyces coelicolor A3(2) (CHAKRABURTTY; BIBB, 

1997) e para a produção de cefamicina C por Streptomyces clavuligerus (JIN et al., 

2004 apud BIBB, 2005). O mecanismo para a ação do ppGpp na ativação da 

transcrição dos genes biossintéticos de antibióticos ainda não é conhecido (BIBB, 

2005). 

Hobbs et al. (1992) estudaram a influência de diferentes nutrientes sobre a 

produção de actinorhodina e undecilprodigiosina por Streptomyces coelicolor A3(2) e 

verificaram que nitrato de sódio e prolina permitiram a produção dos antibióticos, 

enquanto que  cloreto de amônio e nitrato de amônio não sustentaram a biossíntese 

dos antibióticos. Os autores conduziram cultivos com diferentes concentrações de 

íon amônio, sendo que estes ensaios indicaram que a produção de actinorhodina 

era extremamente sensível à inibição por amônio, enquanto que a produção de 

undecilprodigiosina não era sensível em concentrações de amônio inferiores a 50 

mmol/L. 
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Lebrihi et al. (1992) observaram, ao estudar a produção de espiramicina por 

Streptomyces ambofaciens, que a atividade da valina desidrogenase sofria inibição 

com o aumento da concentração de íon amônio no meio de cultivo. A valina 

desidrogenase é uma enzima envolvida no catabolismo de valina, leucina e 

isoleucina, o catabolismo destes aminoácidos fornece precursores para a 

biossíntese de antibióticos macrolídeos, como a espiramicina. 

 

2.4.2.3 Regulação pela fonte de fosfato 

 

Concentrações elevadas de fosfato inorgânico geralmente apresentam 

influência negativa sobre a síntese de metabólitos secundários. O fosfato controla a 

síntese de ácidos nucleicos (DNA, RNA) e proteínas, o metabolismo de carboidratos, 

a respiração celular e os níveis de ATP (MARTÍN, 1977b).  Segundo o mesmo autor, 

na presença de elevadas concentrações de fosfato, ocorre uma diminuição da 

atividade da via das pentoses fosfato, o que poderia tornar limitante a geração de 

NADPH para as vias biossintéticas do metabolismo secundário. Adicionalmente, a 

atividade do ciclo dos ácidos tricarboxílicos seria incrementada, drenando acetil-CoA 

que é um importante precursor para a síntese de diversos metabólitos secundários, 

como as antraciclinas. 

Enquanto a sintetase de ppGpp (RelA) é indispensável para a síntese de 

antibióticos por Streptomyces coelicolorA3(2) sob limitação por nitrogênio, esta 

enzima é dispensável sob limitação por fosfato, condição na qual deve operar um 

mecanismo de sinalização independente de ppGpp para iniciar o metabolismo 

secundário (BIBB, 2005). 
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O fosfato aparentemente limita a síntese de indutores das vias biossintéticas 

de antibióticos, assim como a síntese de precursores de metabólitos secundários. 

(DEMAIN; FANG, 1995). Segundo Sanchez e Demain (2002) um outro efeito 

negativo exercido por fosfato se dá através da repressão ou inibição de fosfatases. 

As fosfatases se fazem necessárias visto que certos intermediários de vias 

biossintéticas de metabólitos secundários são fosforilados enquanto o produto final 

não é. 

Concentrações elevadas de fosfato podem reprimir a síntese de enzimas 

das vias do metabolismo secundário, como a anidrotetraciclina oxigenase em 

Streptomyces ambofaciens e p-aminobenzoato sintetase em Streptomyces griseus 

(VINING, 1986). 

Chouayekh e Virolle (2002) estudaram o papel da polifosfato quinase (Ppk) 

no controle da produção de antibiótico em Streptomyces lividans. Esta enzima está 

envolvida na síntese de polifosfatos (poli(P)), polímeros lineares constituídos de 

resíduos de ortofosfato (Pi) que servem como fonte de fosfato intracelular. A 

hidrólise destes polímeros é realizada por polifosfatases. No estudo foram 

comparadas duas cepas de S. lividans, TK24 e uma mutante ppk::hygro, deficiente 

no gene que codifica a polifosfato quinase (ppk). Os autores verificaram que, em 

meio sólido R2YE (contendo 0,37 mmol/L de KH2PO4) a produção de actinorhodina 

pela cepa mutante foi maior, sendo a produção ainda mais acentuada sem a adição 

de fosfato; já a adição de 1,48 mmol/L de KH2PO4 impediu a produção do antibiótico 

para as duas cepas. Segundo os autores, o fato de as diferenças fenotípicas terem 

sido abolidas na presença de excesso de fosfato, sugeriria que o papel negativo 

exercido pelo gene ppk sobre a síntese de actinorhodina poderia resultar da 

natureza fosfogênica dos poli(P) sintetizados pela Ppk. Assim, a geração de Pi pela 
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hidrólise dos poli(P) atrasaria a expressão de genes do “regulon Pho” dos 

estreptomicetos. Os genes envolvidos na síntese de antibióticos nos estreptomicetos 

provavelmente seriam membros deste regulon, pois a expressão dos mesmos é 

acionada por limitação por fosfato. 

 

 

2.5 Limitações nutricionais e o metabolismo 

 

 

O tipo de limitação nutricional empregado no cultivo de microrganismos tem 

profundo impacto sobre o metabolismo, afetando desde a eficiência energética até a 

natureza dos produtos excretados, devido a fenômenos como a ocorrência de ciclos 

fúteis, metabolismo de “overflow”, isto é, a excreção de compostos parcialmente 

oxidados (ácidos orgânicos), sendo que tais fenômenos ocorrem quando se 

emprega outra limitação nutricional que não por fonte de carbono, ou seja, em 

condição de excesso ou suficiência de carbono (NEIJSSEL; TEIXEIRA DE MATTOS; 

TEMPEST, 1994; TEIXEIRA DE MATTOS; NEIJSSEL, 1997; ZENG; DECKWER, 

1995). 

Zeng e Deckwer (1995) classificam os cultivos em substrato-limitado e 

substrato-suficiente, sendo que o substrato é definido como a fonte de carbono e de 

energia. Nos cultivos substrato -suficientes incluem-se os casos de limitação dupla, 

isto é, os casos em que ocorre limitação pela fonte de energia e algum outro 

nutriente. 

Geralmente, cultivos sob condições de suficiência de fonte de carbono e 

energia apresentam maior velocidade específica de consumo de fonte de carbono, 
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em comparação com a situação de limitação da fonte de carbono, na mesma 

velocidade específica de crescimento (ZENG; DECKWER, 1995). 

Assim, o metabolismo de “overflow” decorre do desacoplamento entre o 

catabolismo e o anabolismo, sendo a razão mais provável para tal desacoplamento a 

manutenção de um elevado fluxo de carbono na situação em que a fonte de carbono 

encontra-se em excesso e o crescimento é limitado por outro nutriente 

(GALLMETZER; BURGSTALLER, 2002). 

Os estreptomicetos também são conhecidos por excretarem grande 

variedade de ácidos orgânicos no meio (metabolismo de “overflow”), sendo que a 

natureza e a quantidade destes ácidos dependem do tipo de limitação empregada. 

Madden, Ward e Ison (1996) realizaram cultivos de Streptomyces lividans 

TK24 em incubador rotativo empregando diferentes fontes de nitrogênio. Os autores 

verificaram que em meio contendo amônio como fonte de nitrogênio, não se verificou 

excreção de ácidos orgânicos. Em meio contendo nitrato, foi observada excreção de 

piruvato e α-cetoglutarato a partir de 24 h de cultivo. Estes mesmos ácidos foram 

detectados em cultivos empregando meios contendo aminoácidos, neste caso, o 

acúmulo de piruvato foi mais rápido que em meio contendo nitrato. 

Hobbs et al. (1992), em estudos de produção de metilenomicina por 

Streptomyces coelicolor A3(2) empregando diferentes fontes de carbono e de 

nitrogênio, observaram o acúmulo de piruvato e α-cetoglutarato coincidindo com o 

período de produção do antibiótico. 

Dekleva e Strohl (1987) estudaram a excreção de ácidos por Streptomyces 

peucetius em cultivos realizados em incubador rotativo empregando diferentes meios 

e observaram os seguintes aspectos: 
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1. quando se empregaram meios complexos à base de glicose e Proflo® 

(proteínas não hidrolisadas de semente de algodão) ou extrato de 

levedura, a maioria dos cultivos acidificaram, resultando em menor 

concentração celular e ausência de produção de antraciclinas. Nestes 

cultivos, a excreção de ácidos ocorria após a fase de crescimento, 

especialmente, piruvato, α-cetoglutarato e citrato, detectando-se 

pequenas quantidades de lactato durante os cultivos. Piruvato e α-

cetoglutarato foram os ácidos dominantes nos cultivos, atingindo até 

0,5 g/L ao final dos cultivos; 

2. em cultivos empregando meio definido tendo nitrato de sódio como 

fonte de nitrogênio, com diferentes fontes de carbono (glicose, 

frutose, amido, dextrina e maltose), não se verificou a acidificação do 

meio naqueles empregando amido, dextrina ou maltose. Este fato 

sugere que a excreção de ácidos estaria ligada ao aumento da 

atividade da via EMP em relação ao TCA. Porém, medidas de 

atividade enzimática de piruvato quinase, citrato sintase, piruvato 

desidrogenase e α-cetoglutarato desidrogenase, não confirmaram 

esta hipótese. Os autores sugerem que os mecanismos de transporte 

e fosforilação do carboidrato deveriam ter alguma função no 

fenômeno de acidificação do meio. 

Surowitz e Pfister (1985) verificaram em cultivos de Streptomyces alboniger 

empregando diferentes fontes de carbono que, em meio contendo glicose e glicose 

suplementada com adenina, ocorria excreção de piruvato, enquanto que, em meio 

contendo dextrina, não se verificava excreção de ácidos. 
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Ahmed, Shapiro e Vining (1984) estudaram a excreção de α-cetoácidos por 

Streptomyces venezuelae em meios empregando diferentes fontes de nitrogênio, 

como sulfato de amônio, uréia e diversos aminoácidos. Os autores verificaram que 

as maiores quantidades de ácidos eram produzidas quando se utilizava sulfato de 

amônio, já a menor concentração de ácidos foi obtida empregando-se prolina. 

Além dos efeitos acima mencionados, diferentes limitações nutricionais 

produzem diferentes distribuições de fluxos metabólicos. 

Dauner, Storni e Sauer (2001), estudaram o metabolismo de Bacillus subtilis 

sob diferentes limitações nutricionais (carbono, nitrogênio e fosfato) empregando 

cultivos contínuos, em duas vazões específicas de alimentação, D= 0,1 h-1 e D= 

0,4.h-1. As principais observações foram: 

1. o maior fator de conversão glicose a célula foi obtido sob limitação por 

carbono; 

2. o menor fator de conversão glicose a célula foi obtido sob limitação 

por fosfato; 

3. observaram-se maiores valores de velocidade específica de consumo 

de O2 e de formação de CO2 sob limitação por nitrogênio; 

4. sob limitação por fosfato, as velocidades de respiração foram 

semelhantes ao observado sob limitação por carbono; 

5. a formação de subprodutos devido ao metabolismo de “overflow” foi 

reduzida sob limitação por carbono, moderada sob limitação por 

nitrogênio e extensiva sob limitação por fosfato; 

6. o fluxo através do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA) foi 

extremamente baixo sob limitação por fosfato; 
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7. sob limitação por carbono e nitrogênio, o incremento no fluxo através 

do TCA foi maior em D=0,1 h-1; 

8. em cultivo limitado por fosfato a D=0,4 h-1, verificou-se fluxo reverso 

de oxaloacetato (OAA) a malato (MAL) no TCA; 

9. em cultivo sob limitação por nitrogênio a D=0,1 h-1, o fluxo através da 

via das pentoses fosfato (PP) era bastante reduzido, de modo que o 

catabolismo de glicose se dava quase exclusivamente através da via 

de Embden-Meyerhof-Parnas (EMP); 

10. não se observou fluxo gliconeogênico de OAA para fosfoenolpiruvato 

(PEP) catalisado por PEP carboxiquinase em cultivos limitados por 

fosfato; 

11. sob limitação por fosfato a D=0,1 h-1, o fluxo através da via das 

pentoses era maior entre as condições estudadas; 

Sauer et al. (1999) estudaram a rede metabólica de Escherichia coli sob 

condições de limitação por carbono e limitação por nitrogênio e observaram 

importantes diferenças entre culturas limitadas em nitrogênio comparadas àquelas 

limitadas em carbono: 

1. aproximadamente o dobro da fração de moléculas de oxaloacetato 

(OAA) era derivada de fosfoenolpiruvato (PEP), indicando um 

aumento da contribuição da reação anaplerótica catalisada pela PEP 

carboxilase e uma correspondente redução na atividade da malato 

desidrogenase, esta reação anaplerótica sintetiza o OAA necessário 

para completar o “pool” de intermediários do ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos; 
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2. houve diminuição da fração de moléculas de fosfoenolpiruvato 

originados de OAA, indicando menor fluxo através da reação 

catalisada pela PEP carboxiquinase; 

3. houve redução na fração de moléculas de piruvato derivadas de 

malato; 

4. houve redução de 50 % na fração de moléculas de PEP derivadas da 

reação de transaldolase, decréscimo consistente com aumento da 

contribuição da via de Embden-Meyerhof-Parnas em relação à via das 

pentoses fosfato, sugerindo a redução na contribuição da via das 

pentoses para fluxo catabólico; 

5. entre os fluxos das vias centrais, os do ciclo dos ácidos tricarboxílicos 

apresentaram as maiores variações em resposta a mudanças 

ambientais; 

Hua et al. (2004) estudaram a expressão de 4071 genes em Escherichia coli 

em cultivos contínuos sob limitação por carbono e nitrogênio, constatando que: 

1. cerca de 400 genes apresentaram diferenças significativas no nível de 

expressão em cultivos em baixas velocidades específicas de 

crescimento (D=0,1 h-1); 

2. em D=0,55 h-1, o número de genes que apresentaram diferenças 

significativas no nível de expressão reduziu-se para 166; 

3. sob limitação por nitrogênio houve um incremento na expressão de 

genes envolvidos no metabolismo de aminoácidos e no sistema de 

transporte, a maioria dos genes envolvidos no ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos apresentou queda na expressão; 



34 

4. limitação por carbono induziu genes envolvidos no metabolismo 

central e na geração de energia, sistema de transporte e formação do 

envelope celular. Por exemplo, genes envolvidos na fosforilação 

oxidativa tiveram sua expressão aumentada; 

Kirk, Avignone-Rossa e Bushell (2000) estudaram a produção de ácido 

clavulânico por Streptomyces clavuligerus em cultivos contínuos, observando o 

seguinte: 

1. a maior velocidade específica de produção de ácido clavulânico foi 

obtida sob limitação por fosfato (3,65 mg/g.h), enquanto uma 

produção significativamente menor foi obtida sob limitação por 

nitrogênio; sob limitação por carbono não se observou produção; 

2. não foi observada excreção de ácidos orgânicos, porém, verificou-se 

a presença de polissacarídeos extracelulares em cultivos limitados 

por fosfato e nitrogênio; 

3. a modificação do substrato limitante exercia sua influência 

primariamente afetando a disponibilidade de precursores. Sob 

limitação por fosfato o fluxo para síntese de arginina foi maior sob 

limitação por fosfato; 

4. o fluxo através das vias anapleróticas foi menor sob limitação por 

carbono, o que limitava a utilização de α-cetoglutarato para produção 

de glutamato e, conseqüentemente, arginina; 

5. sob limitação por carbono, o fluxo através do TCA é reduzido, apesar 

do elevado fluxo através da via EMP; 

Melzoch, Teixeira de Mattos e Neijssel (1997) estudaram a produção de 

actinorhodina em quimiostato empregando meios com diferentes limitações 
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nutricionais. Os autores obtiveram a maior velocidade específica de produção do 

antibiótico sob limitação por nitrogênio, 702 µg/g.h; com meio limitado em carbono a 

velocidade específica foi de 415 µg/g.h, sob limitação por potássio, 71 µg/g.h e sob 

limitação por fosfato o valor obtido foi de 35 µg/g.h. 

Ives e Bushell (1997) estudaram a produção de ácido clavulânico por 

Streptomyces clavuligerus empregando meios limitados em carbono, nitrogênio e 

fosfato. Os autores observaram que sob limitação por carbono não ocorria produção 

de ácido clavulânico e que, sob limitação por fosfato, a produção específica era três 

vezes superior àquela obtida sob limitação por nitrogênio. 

Hobbs et al. (1992) observaram em cultivos de Streptomyces coelicolor 

A3(2) que, combinando diferentes limitações nutricionais e diferentes fontes de 

nitrogênio, era possível direcionar o metabolismo para a produção de 

metilenomicina, actinorhodina ou de ambos. Assim, o emprego de concentração 

elevada de fosfato, 10 mmol/L, combinada com uma fonte orgânica de nitrogênio 

levava à produção exclusiva de undecilprodigiosina, enquanto que o uso de baixa 

concentração de fosfato, 1 mmol/L, com alanina como fonte de nitrogênio levava à 

acumulação simultânea de metilenomicina e actinorhodina. 

Hege-Treskatis et al. (1991) estudaram a produção de duas substâncias com 

propriedades antifúngicas, nikkomicina e juglomicina, por Streptomyces tendae em 

cultivos contínuos e verificaram que, sob limitação por fosfato, a produção de 

nikkomicina era favorecida, enquanto que a limitação por carbono  favorecia a 

produção de juglomicina. 

Doull e Vining (1990) estudaram o efeito de diferentes concentrações de 

nitrogênio e fosfato sobre a produção de actinorhodina por Streptomyces coelicolor 

A3(2) em cultivos descontínuos, observando que: 
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1. em cultivos com baixa concentração de fosfato (2,5 mmol/L), 

variando-se a concentração inicial de glutamato entre 30 e 75 mmol/L, 

verificou-se atraso no início da produção e diminuição da 

concentração final do antibiótico com o aumento da concentração de 

glutamato; 

2. variando-se a concentração de fosfato entre 0,6 e 15 mmol/L em 

meios com excesso de nitrogênio (60 mmol/L de glutamato), verificou-

se que a concentração celular aumentava de acordo com a 

concentração de fosfato, a maior produção de actinorhodina ocorria 

com concentração de fosfato de 2,5 mmol/L, sendo que acima desta 

concentração de fosfato, ocorria uma diminuição progressiva da 

concentração do produto; 

3. em cultivos sob limitação por nitrogênio (30 mmol/L de glutamato) nas 

quais se variou a concentração de fosfato entre 3 e 15 mmol/L, 

verificou-se um aumento da velocidade específica inicial de síntese do 

antibiótico até um valor máximo de 2,2 µg/mg.h para concentração de 

fosfato de 12 mmol/L, com posterior diminuição para concentração de 

fosfato de 15 mmol/l. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Microrganismo 

 

 

Empregou-se suspensão de células vegetativas da linhagem mutante de 

Streptomyces olindensis ICB20, fornecida pelo Laboratório de Genética de 

Microrganismos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, conservado em 

solução de glicerol 20 % (v/v) a – 80oC, em ultrafreezer, em frascos de 10 mL 

(GUIMARÃES, 2000). 

 

 

3.2 Ensaios preliminares 

 

Para o estudo proposto na presente Tese de Doutorado necessitava-se de 

um meio definido, que permitisse a manipulação precisa das concentrações de 

nutrientes. Para tanto, partiu-se do meio proposto por Guimarães (2005), que tinha a 

seguinte composição (g/L): 

• amido         10,0 

• NaNO3        4,25 

• tris(hidroximetil)amino metano     3,09 

• K2SO4         0,25 

• MgCl2.6H2O        2,53 

• KH2PO4        0,05 



38 

Solução de elementos traço: 2,0 mL/L. A composição da solução de 

elementos traço é descrita no item 3.2.1. 

Inicialmente, foi realizado um conjunto de cultivos descontínuos preliminares 

em biorreator, no qual, em relação ao meio proposto por Guimarães (2005) se 

constatou uma forte limitação ao crescimento devido à baixa concentração de 

diidrogenofosfato de potássio (KH2PO4) no meio, a qual foi incrementada para 0,5 

g/L. Ainda em relação ao meio proposto por Guimarães (2005), optou-se por 

empregar glicose como fonte de carbono, ao invés de amido. Este novo meio, com 

estas alterações, foi denominado meio M1. 

 

 

3.2.1 Ensaios SS1 a SS5 

 

A partir dos dados obtidos nos cultivos descontínuos preliminares, escolheu-

se, a princípio, o meio M1 para a realização de ensaios contínuos em biorreator. 

Entretanto, a partir de pesquisa na literatura, verificou-se que o meio M1 

apresentava concentração de elementos traço significativamente inferior a outras 

formulações empregadas em cultivos de estreptomicetos (AVIGNONE-ROSSA et al., 

2002; DEKLEVA; TITUS; STROHL, 1985; ELIBOL; MAVITUNA, 1998; REZA 

FAZELI; COVE; BAUMBERG, 1995; YEO; CHA, 1997), conforme indicado na Tabela 

3.1. Em uma das formulações, inclusive, havia a adição de vitaminas (DEKLEVA; 

TITUS; STROHL, 1985). 

Desta forma, analisando-se os dados da Tabela 3.1, verifica-se que a 

concentração de elementos traço no meio M1 é significativamente inferior quando 

comparada com a dos outros meios. A comparação com o meio empregado por 
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Dekleva, Titus e Strohl (1985) mostrou que a composição da solução de elementos 

traço, exceto pela ausência de níquel na solução proposta por Guimarães (2005), 

era essencialmente a mesma, porém com a diferença que a concentração no meio 

de cultura era dez vezes maior. 
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Tabela 3.1: Concentrações dos principais componentes de alguns meios utilizados em cultivos de estreptomicetos. 
Meio M1 mmol/L Meio A mmol/L Meio B mmol/L Meio C mmol/L Meio D mmol/L Meio E* mmol/L 

NO3- 50 NO3- 53 NO3- 100 NH4+ 25,8 NH4+ 26,5 NO3- 50 
PO43- 3,7 PO43- 14,7 PO43- 10 PO43- 2,9 PO43- 2,9 PO43- 1 
SO42- 26,5 SO42- 46,12 SO42- 2 SO42- 16,5 SO42- 28,8 SO42- 0,5 

K+ 6,5 K+ 14,7 K+ 10 K+ 5,8 K+ 7,5 K+ 2 
Mg2+ 12,4 Mg2+ 4,1 Mg2+ 1,25 Mg2+ 3,6   Mg2+ 0,5 

  Zn2+ 0,06         
            

Zn2+ 0,0006 Fe3+ 0,054 Zn2+ 0,25 Fe2+ 0,0899 Ca2+ 0,4 Zn2+ 0,006 
Fe3+ 0,0015 Zn2+ 0,015 Fe3+ 0,1 Mn2+ 0,0253 Mg2+ 0,8 Fe3+ 0,015 
Cu2+ 0,00012 Mn2+ 0,005 Mn2+ 0,05 Zn2+ 0,0348 Zn2+ 0,2 Cu2+ 0,0012 
Mn2+ 0,0001 Cu2+ 0,0025 Cu2+ 0,05 Ca2+ 0,136 Fe2+ 0,04 Mn2+ 0,001 
B3+ 0,00004 I- 0,0028 Co2+ 0,1 Co2+ 0,0126   B3+ 0,0004 

Mo6+ 0,0001 B3+ 0,005 B3+ 0,05 Cu2+ 0,012   Mo6+ 0,001 
  Ca2+ 0,0013 Mo6+ 0,0001     Ni+ 0,001 
  Mo6+ 0,001         
            

 Meio A: Elibol; Mavituna, 1998; 
Meio B: Avignone-Rossa et al., 2002; 
Meio C: Yeo; Cha, 1997; 
Meio D: Reza Fazeli; Cove, Baumberg, 1995; 
Meio E: Dekleva; Titus; Strohl,1985. 
*suplementado com 1 mL/L de solução de vitaminas contendo, em mg/L: biotina, 2, ácido fólico, 2, piridoxina, 10, tiamina, 5, ácido p-aminobenzóico, 

5, riboflavina, 5, ácido nicotínico, 5, DL-pantotenato, 5, vitamina B12, 0,1, ácido lipóico, 2. 
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Portanto, decidiu-se aumentar a concentração dos elementos traço e realizar 

cultivos em incubador rotativo para verificar o efeito da concentração destes 

elementos, bem como o efeito da adição de vitaminas, sobre o crescimento celular, 

conforme indicado na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Ensaios em incubador rotativo com os respectivos meios 

Ensaio Meio 
SS1 
 

M1 

SS2 M1A: M1 + 20 mL/L de solução 
de elementos traço 

SS3 M1B: M1 + 1 mL/L de solução 
de vitaminas 

SS2b M1A 
 

SS4 M1C: M1 + 40 mL/L de solução 
de elementos traço 

SS5 M1D: M1 + 40 mL/L de solução 
de elementos traço + 1 mL/L 
de solução de vitaminas 

 

Para este conjunto de ensaios, realizou-se a lavagem das células em 

solução salina 0,9 %, após o preparo do inóculo, visando à eliminação de resíduos 

do meio R5M (GUIMARÃES, 2000) que pudessem interferir no crescimento celular, 

conforme procedimento descrito a seguir: 

1. centrifugava-se 200 mL do caldo fermentado do inóculo a 10000 rpm por 15 

minutos 

2. descartava-se o sobrenadante 

3. ressuspendia-se o sedimento em 200 mL de solução salina 0,9 % (m/v) 

4. centrifugava-se novamente a suspensão (10000 rpm, 15 minutos) 

5. repetiam-se, uma vez, os passos 2 a 4 
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Condições de cultivo: 

As condições para o preparo do inóculo foram definidas por Guimarães 

(2000), conforme descrito a seguir: 

 

• Pré-inóculo: inoculava-se um erlenmeyer de 1 L contendo 90 mL de 

meio R5M com 10 mL de suspensão de células vegetativas de 

Streptomyces olindensis ICB20. Incubava-se a 30 oC em incubador 

rotativo a 200 rpm por 16 h. 

• Inóculo: transferiam-se 20 mL de caldo de pré-inóculo a um 

erlenmeyer de 1 L contendo 180 mL de meio R5M. Incubava-se a 30 

oC em incubador rotativo a 200 rpm por 24 h. 

• Cultivo: transferiam-se 5 mL da suspensão de células, após lavagem 

e centrifugação, a dois erlenmeyers de 500 mL contendo 45 mL de 

meio para cada ensaio, de SS1 a SS5. Incubava-se a 30 oC por 48 

horas a 200 rpm. 

 

Composição de meio: 

Meio para inóculo e pré-inóculo (R5M)(g/L) (GUIMARÃES, 2000): 

• glicose(Synth)       10,0 

• extrato de levedura (Oxoid)      5,0 

• casaminoácidos (Merck)       0,1 

• tris(hidroximetil)aminometano (Merck)     3,09 

• MgCl2.6H2O (Merck)       5,06 

• K2SO4 (Merck)        0,5 
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O pH do meio R5M era ajustado para 7,2, e o meio era esterilizado em 

autoclave a 120 oC por 20 minutos. Após a esterilização eram adicionados 2,0 mL/L 

de solução de elementos traço, 4,0 mL/L de solução 5 mol/L de CaCl2 e 10 mL/L de 

solução KH2PO4 (Merck) 0,5%(m/v). 

As soluções de KH2PO4 0,5 % (m/v) e de CaCl2 5 mol/L eram esterilizadas à 

parte a 120 oC por 20 minutos. 

A solução de elementos traço era esterilizada por filtração através de 

membrana 0,2 µm (Schleicher&Schuell). 

 

Solução de elementos traço (mg/L) (GUIMARÃES, 2000): 

• ZnCl2 (Merck)        40 

• FeCl3.6H2O (Merck)       200 

• CuCl2.2H2O (Merck)       10 

• MnCl2.4H2O (Synth)       10 

• Na2B4O7.10H2O (Merck)       10 

• (NH4)6Mo7O24.4H2O (Synth)      10 

 

Meio de cultivo M1 (g/L): 

• glicose (Merck)      10,0 

• NaNO3(Synth)      4,25 

• tris(hidroximetil)aminometano (Merck)   3,09 

• K2SO4 (Merck)      0,25 

• MgCl2.6H2O(Merck)      2,53 

• KH2PO4       0,5 
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Ajustava-se o pH do meio para 7,2, esterilizava-se a 120 oC por 20 minutos. 

A glicose e KH2PO4 eram esterilizados à parte, a 120 oC por 20 minutos. Após a 

esterilização adicionava-se 20 mL/L de solução de elementos traço. 

 

Solução de vitaminas (g/L) (BELLAVER, 2003): 

• Ca-pantotenato    1,0 

• Nicotinisarato    1,0 

• mioinositol     25 

• tiamina-HCl     1,0 

• piridoxina-HCl    1,0 

• ácido paraaminoso    0,2 

 

As amostragens eram realizadas a cada 24 horas. 

Determinações analíticas: 

• Concentração celular, conforme descrito no  item 3.5.1 

• Concentração de glicose residual, conforme descrito no item 3.5.2 

A partir dos resultados obtidos nestes ensaios, escolheu-se o meio M1A, 

conforme indicado na Tabela 3.2, para a realização dos cultivos contínuos. 

 

 

3.3 Cultivos contínuos 

 

Foram realizados cultivos contínuos com os seguintes propósitos: 

• determinar meios de cultura com diferentes limitações nutricionais 
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• analisar o efeito de diferentes limitações nutricionais sobre a produção 

de retamicina 

• estudar o efeito de diferentes concentrações de glicose sobre a 

produção de retamicina 

Os ensaios tiveram duração variando entre 12 e 28 dias. Alguns cultivos 

foram utilizados para se obter dois estados estacionários, com diferentes valores de  

vazão específica de alimentação (D) ou troca do meio de alimentação, como 

indicado na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Cultivos contínuos, objetivos e meios utilizados 

Ensaio Objetivo D 
h-1 

Meio 

CT3 
 

Verificar limitação por nitrogênio 0,065 M1A 
(MN) 

CT4 Verificar limitação por fosfato 0,065 MC 
 

CT5 Verificar limitação por fosfato 0,075 MP 
 

CT6 Estudar efeito de diferentes 
velocidades específicas de 

crescimento. 

0,043, 0,065 MP 
 

CT9 Estudar efeito de diferentes 
velocidades específicas de 

crescimento. 

0,043, 0,075 MC 
 

CT10 Estudar efeito de diferentes 
velocidades específicas de 

crescimento. 

0,043, 0,075 MN 
 

CT11 Estudar efeito de diferentes 
velocidades específicas de 

crescimento. 

0,025 MC 
 

CT15 Estudar efeito de diferentes 
velocidades específicas de 

crescimento. 

0,025 MN, MP 
 

CT16 
 

Verificar efeito de 
concentrações maiores de 

glicose 

0,065 MP 
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Deve-se esclarecer que determinações de velocidade específica máxima de 

crescimento (µmax) indicaram que o valor de µmax no meio de cultura M1A era de 

cerca de 0,1 h-1, o que determinou a opção por limitar o valor de D a 0,075 h-1. 

 

3.3.1 Arranjo experimental para os cultivos contínuos 

 

Para os cultivos contínuos foi empregado o arranjo mostrado na Figura 3.1. 

Este conjunto consiste de: 

• balão de 10 L com meio para alimentação (1) 

• bomba peristáltica 101U/R (Watson-Marlow) para alimentação de 

meio (2) 

• Biorreator BIOFLO III (New Brunswick) (3) 

• Bomba peristáltica EXPERT 1081 (SciLog) para retirada de meio (4) 

• Balão de 10 L para coletar caldo fermentado (5) 

• Mangueiras de silicone (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

4 5 
6 

6 

Figura 3.1: Arranjo experimental empregado nos cultivos contínuos. 
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A vazão de alimentação era ajustada realizando-se calibração do conjunto 

mangueira/bomba previamente com água. 

A retirada de meio era realizada empregando-se uma vazão superior à 

utilizada na alimentação. 

Ao final dos cultivos media-se o volume de caldo fermentado para checagem 

da vazão específica de alimentação originalmente pretendida. 

 

3.3.2 Metodologia para verificação de diferentes limitações nutricionais 

 

Os meios empregados para cultivo em reator foram adaptados a partir do 

meio M1A, empregando-se para tanto, metodologia proposta por Yee e Blanch 

(1993) para desenvolvimento de meio de cultivo definido para cultivo de Escherichia 

coli X90. 

Este método consiste em aplicar um pulso de solução concentrada de um 

dado nutriente em cultivo contínuo em estado estacionário e verificar a resposta do 

sistema. Caso se verifique um aumento na concentração celular, isto indica que o 

nutriente encontra-se em concentração limitante. Estando o nutriente em 

concentração não limitante, não se verificará alteração na concentração celular. 

Caso se verifique uma queda na concentração celular, isto será um indicativo de 

ocorrência de inibição. 

 

Através da aplicação da referida metodologia aos três primeiros cultivos 

contínuos (CT3 a CT5), definiram-se os seguintes meios: 
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Tabela 3.4: Composições dos meios empregados nos cultivos contínuos (g/L) 

 MC MN (M1A) MP 

glicose (Synth) 10 10 10 

NaNO3 (Synth) 6,8 4,25 6,8 

MgCl2.6H2O (Merck) 2,53 2,53 2,53 

K2SO4 (Merck) 0,25 0,25 0,25 

KH2PO4 (Merck) 0,5 0,5 0,25 

Sol. elementos traço 20 mL/L 20 mL/L 20 mL/L 

MC: meio limitado em carbono 

MN: meio limitado em nitrogênio, anteriormente, meio M1A 

MP: meio limitado em fosfato 

 Convém esclarecer que nesses meios suprimiu-se o 

tris(hidroximetil)aminometano, pois, ensaios preliminares mostraram que a 

supressão deste componente, que atua como tampão, não tem influência 

significativa sobre o cultivo em biorreator. 

 

O meio era esterilizado a 120o C por 30 minutos. O pH do meio era ajustado 

para 7,0. As soluções de glicose e de KH2PO4 eram esterilizadas à parte. Após a 

esterilização eram adicionados 20 mL/L de solução de elementos traço. 

Para prevenir formação de espuma adicionava-se ao meio 0,15 mL/L de 

anti-espumante à base de silicone (Dow Corning). 
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3.3.3 Ensaios CT3 a CT15 

 

Condições de cultivo: 

• Pré-inóculo e inóculo: conforme descrito no item 3.2.1. 

• Cultivo: Inoculava-se com 200 mL de caldo proveniente do cultivo 

para o preparo do inóculo o biorreator BIOFLO III (New Brunswick), 

de 2,5 L de capacidade contendo 1800 mL de meio MN. A 

alimentação de meio era iniciada com 24 horas de cultivo com vazão 

específica de alimentação 0,065 h-1. O cultivo foi conduzido nas 

seguintes condições: agitação de 600 rpm, pH controlado em 7 com 

adição de NaOH (0,2 mol/L) ou HCl (0,1 mol/L), aeração de 0,8 vvm 

(volume de ar por volume de meio por minuto). 

 

Após estabelecido o estado estacionário, adicionou-se ao reator, no ensaio 

CT3, por meio de uma seringa, 20 mL de solução 1,0 mol/L (85 g/L) de NaNO3. Nos 

ensaios CT4 e CT5, foram realizadas aplicações de pulsos de 20 mL de solução de 

KH2PO4 5 % após o estabelecimento do estado estacionário. 

Nos ensaios CT6 a CT15, foram empregadas as mesmas condições de 

cultivo, exceto pela aplicação de pulsos. Estes ensaios visavam ao estudo da 

influência de diferentes velocidades específicas de crescimento sobre a produção de 

retamicina em conjunto com diferentes limitações nutricionais. Os meios 

empregados na alimentação encontram-se na Tabela 3.3 e as respectivas 

composições, na Tabela 3.4. 

As amostragens eram realizadas a cada 6 horas até 24 horas, durante a 

fase contínua, as amostragens foram realizadas apenas no período diurno. 
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Dosagens analíticas: 

• Concentração celular, conforme descrito no item 3.5.1. 

• Concentração de glicose residual, conforme descrito no item 3.5.2. 

• Concentração de retamicina, conforme descrito no item 3.5.3. 

• Concentração de ácidos orgânicos, conforme descrito no item 3.5.4. 

• Frações de O2 e CO2 no gás de saída do reator, conforme descrito no 

item 3.5.5. 

• Análise morfológica, conforme descrito no item 3.6, somente para os 

ensaios CT5 a CT15. 

 

3.3.4 Ensaio CT16 

 

Condições de cultivo: 

• Pré-inóculo e inóculo: conforme descrito no item 3.2.1. 

• Cultivo: conforme descrito no item 3.3.2; a vazão específica de 

alimentação empregada foi de 0,065 h-1. 

 

Composição de meio: 

Meio para pré-inóculo e inóculo: conforme descrito no item 3.2.1. 

Meio para cultivo: meio MP, conforme descrito no item 3.3.2, com as seguintes 

concentrações de glicose no meio de alimentação (g/L): 15, 20 e 25. 

 

Dosagens analíticas: 

• Concentração celular, conforme descrito no item 3.5.1. 

• Concentração de glicose residual, conforme descrito no item 3.5.2. 
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• Concentração de retamicina, conforme descrito no item 3.5.3. 

• Concentração de ácidos orgânicos, conforme descrito no item 3.5.4. 

• Frações de O2 e CO2 no gás de saída do reator, conforme descrito no 

item 3.5.5. 

 

3.4 Ensaio ST 

 

Este ensaio descontínuo foi realizado visando comparar a metodologia de 

dosagem de retamicina utilizada neste trabalho de Doutorado à empregada 

originalmente nos trabalhos já desenvolvidos pelo Laboratório de Engenharia 

Bioquímica do Departamento de Engenharia Química da EPUSP (GUIMARÃES, 

2000). 

 

Condições de cultivo: 

Pré-inóculo e inóculo: conforme descrito no item 3.2.1. 

Cultivo descontínuo: Inoculava-se com 200 mL de caldo de inóculo o 

biorreator BIOFLO III (New Brunswick), de 2,5 L de capacidade contendo 1800 mL 

de meio MP. 

 

Composição de meio: 

 

Meio para inóculo e pré-inóculo, conforme descrito no item 3.2.1. 

Meio de cultivo: meio MP, conforme descrito no item 3.3.2. 
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As amostragens eram realizadas em intervalos de 6 horas, o tempo total de 

cultivo foi de 48 horas 

Determinações analíticas: 

• Concentração celular, conforme descrito no item 3.5.1 

• Concentração de glicose residual, conforme descrito no item 3.5.2 

• Concentração de retamicina, conforme descrito no item 3.5.3 

 

 

 

3.5 Determinações analíticas 

 

 

3.5.1 Concentração celular 

 

Filtrava-se uma alíquota de cerca de 10 mL através de uma membrana de 

1,2 µm (Schleicher&Schuell) previamente seca. Após filtração a vácuo, a membrana  

mais o sedimento celular era seca em microondas, potência de 180 W por 15 

minutos (GUIMARÃES, 2000), conforme esquematizado na Figura 3.2: 
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A concentração celular era calculada a partir da equação 3.1: 

( )
d

Mam
MmembMt

X
−=        (3.1) 

onde: 

 X: concentração celular, expressa como biomassa seca, g/L 

 Mt: massa de biomassa mais membrana secas, g 

 Mmemb: massa da membrana seca, g 

 Mam: massa da amostra, g 

Pesar alíquota de cerca 
de 10 g de caldo 

fermentado em balança 
analítica 

Filtrar a vácuo através 
de membrana de 1,2 µm 

Filtrado: utilizado para 
análises posteriores 

Secar membrana em 
forno de microondas por 
15 minutos à potência de 

180 W 

Resfriar a membrana em 
dessecador 

Pesar membrana  

Figura 3.2: Diagrama de blocos para o procedimento de determinação de 
concentração celular. 
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 d: densidade da amostra, 1000 g/L 

 

3.5.2 Dosagem de glicose 

 

Dosava-se a glicose no meio de alimentação empregado nos cultivos 

contínuos e no filtrado recolhido na determinação de concentração celular. 

A dosagem era realizada através da reação de glicose-oxidase, 

empregando-se o Auto Analyzer II (Technicon), utilizando-se conjunto de reagentes 

Glucose Enzymatique Color Liquide (Merck). O método baseia-se em técnicas 

colorimétricas, sendo descrito por Barham, Trinder (1972). 

1. A glicose passa por diálise para eliminar macromoléculas que possam 

interferir na análise 

2. A glicose é oxidada a ácido glicônico e peróxido de hidrogênio em 

reação catalisada por glicose oxidase: 

22

cos

22 .cos OHGlicônicoÁcOHOeGli oxidase
egli

+ →++  

3. O peróxido de hidrogênio, em presença de peroxidase, oxida 

substâncias aceptoras de oxigênio gerando um cromógeno vermelho: 

vermelhoCromógenoAceptorOH  oxigênio de peroxidase
22  →+  

4. Vários sistemas podem atuar como aceptor de oxigênio, o mais 

utilizado é o sistema que utiliza fenol e 4-aminofenazona. Estas 

substâncias reagem entre si na presença de H2O2 e peroxidase, 

formando a 4-p-benzoquinona-monoimino fenazona. 

5. A concentração do cromógeno, determinado colorimetricamente, é 

proporcional à concentração de glicose 
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6. A concentração de glicose era determinada empregando-se curva de 

calibração construída empregando-se soluções padrão com 

concentrações variando entre 0,2 g/L e 1,0 g/L 

 

3.5.3 Dosagem de retamicina 

 

A metodologia de preparo da amostra foi adaptada a partir do protocolo 

proposto por Alemani, Breme e Vigevani (1982) para preparo de amostra para 

dosagem de antraciclinas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC): 

• adicionava-se 10 mL de solução 80% (v/v) de acetonitrila (Synth) a 

uma alíquota de 5 mL de caldo em tubo de ensaio; 

• agitava-se o tubo de ensaio em vórtice por 10 minutos; 

• filtrava-se a amostra em papel de filtro quantitativo Framex 3892 ; 

• ajustava-se o pH do filtrado para 7 utilizando-se HCl (0,02 mol/L) ou 

NaOH (0,02 mol/L); 

• realizava-se leitura de absorbância em espectrofotômetro DU530 

(Beckmann) a 495nm; 

• a concentração era determinada a partir de curva de calibração 

elaborada com produto parcialmente purificado (item 3.5.3.2), 

conforme equação 3.2: 

3,8.1,770 495 += AbsRTM       (3.2) 

r2 = 0,996 

onde: 

 RTM: concentração de retamicina, mg/L 

 Abs495: absorbância da amostra a 495 nm 
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Tendo em vista a longa duração dos cultivos contínuos, empregou-se a 

metodologia desenvolvida por Guimarães (2000) para acompanhar os cultivos, como 

um critério adicional, além da concentração celular, para verificar o estabelecimento 

do estado estacionário. 

A metodologia desenvolvida por Guimarães (2000), consistia nas seguintes 

etapas: 

• coletava-se alíquota de 5 mL de filtrado 

• ajustava-se o pH para 6,3 com HCl (0,02 mol/L) ou NaOH (0,02 mol/L) 

• transferia-se a amostra para balão de 10 mL e completava-se o 

volume com água destilada 

• determinava-se a absorbância da amostra diluída em 

espectrofotômetro B342 II a 547 nm  

 

3.5.3.1 Extração de retamicina 

 

O procedimento para extração de retamicina para elaboração da curva de 

calibração empregada para dosagem do produto (equação 3.2) foi adaptado a partir 

daquele descrito por Latorre (2001). Este procedimento consiste na extração do 

produto a partir do filtrado empregando-se mistura clorofórmio-metanol (9:1), seguida 

de evaporação do solvente, conforme esquematizado nas figuras 3.3 e 3.4. 
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Em um funil de separação, misturar o 
filtrado e solução clorofórmio-metanol e 

agitar suavemente 

Decantar e separar a fase orgânica e a 
fase aquosa 

Evaporar o solvente a 48 oC sob vácuo 

Coletar o precipitado 

Figura 3.3: Seqüência de operações para extração de retamicina  

Figura 3.4: Aparato para evaporação e recuperação do solvente. 

água a 5 oC 

bomba de vácuo 

extrato a 48 oC 

solvente recuperado 
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3.5.4 Dosagem de ácidos orgânicos 

 

As dosagens de ácidos orgânicos eram realizadas através de cromatografia  

líquida de alta eficiência (HPLC). 

Preparo da amostra: 

• Filtrava-se a amostra através de filtro millex 0,2 µm (Millipore) em 

vials 

 

Condições de operação: 

• Bomba 600E System Controller (Waters) 

• Volume injetado: 20 µL, injetor automático 717plus Autosampler 

(Waters) 

• Coluna: Aminex HPX87H (Bio Rad) 

• Temperatura do forno: 35 oC 

• Fase móvel: H2SO4 (Carlo Erba) 0,008 mol/L, vazão de 0,6 mL/min 

• Detector de UV 484 Tunable Absorbance Detector (Waters), 

comprimento de onda empregada: 210 nm 

• O sinal do detector era registrado e os picos eram integrados através 

do “software” Millennium Chromatography Manager (Waters) 

As concentrações de ácidos orgânicos (C) eram determinadas a partir da 

altura dos picos (H). 
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Tabela 3.5:Curvas de calibração para os ácidos orgânicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 Determinação de frações de oxigênio e de dióxido de carbono 

 

O gás de saída do reator nos ensaios contínuos passava por um analisador 

de gases New Brunswick dotado de analisador paramagnético de O2 (Beckman - 

modelo 755) e analisador de CO2 infravermelho(Fuji – IR730). 

 

 

3.6 Análise morfológica 

 

 

O procedimento para a análise morfológica de cultivos de Streptomyces 

olindensis ICB20 foi desenvolvido por Pamboukian (2003), conforme descrito nos 

itens 3.6.1 e 3.6.2. 

 

Ácido 

Concentração 

C 

(mmol/L) 

acético (Carlo Erba) C = 0,000821217995.H 

cítrico (Carlo Erba) C = 0,000047641952.H 

lático (Sigma) C = 0.000441097338.H 

pirúvico (Merck) C = 0,000023312.H 

succínico (Carlo Erba) C = 0,000221851840.H 



60 

3.6.1 Preparo da lâmina 

• a amostra era diluída conforme a concentração celular; 

• transferiam-se 20 µL da suspensão diluída sobre a lâmina; 

• procedia-se à secagem e fixação das células; 

• aplicava-se solução de azul de metileno sobre a amostra; 

• deixava-se a amostra corando por 2 minutos; 

• lavava-se o excesso com água destilada. 

 

3.6.2 Análise de imagens 

 

Para a análise de imagens empregava-se o analisador Q550IW (Leica) 

utilizando-se o software Qwin (Leica) a partir de imagens capturadas com uma 

câmera DXC-950P (Sony) acoplada a um microscópio DM/LS (Leica). As imagens 

geradas tinham resolução de 764 x 574 pontos e 256 níveis de cinza. 

Mediam-se cerca de 100 objetos por amostra, os quais eram classificados 

em quatro classes morfológicas: ”pellets”, “clumps”, hifas ramificadas e hifas não 

ramificadas, conforme critérios mostrado na Tabela 3.6, definidos por Pamboukian, 

Guimarães e Facciotti (2002). 
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Tabela 3.6: Critérios de classificação para as diferentes classes morfológicas. 
Classe morfológica Critérios de classificação 

Hifas isoladas não ramificadas 40 < Perímetro � 600 µm 

Hifas isoladas ramificadas 
40 < Perímetro � 600 µm 

Número de extremidades > 2 

Clumps 600 < Perímetro < 12000 µm 

Pellets 950 < Perímetro convexo < 7200 µm 

 

Para cada objeto eram medidos os seguintes parâmetros: área, área 

convexa, perímetro, perímetro convexo, dimensão média, comprimento total de hifa 

e número de extremidades. Para cada classe morfológica determinavam-se as 

porcentagens em termos de número de objetos e de área total. 

 

 

3.7 Cálculo de parâmetros cinéticos dos cultivos 

 

 

3.7.1 Velocidade específica de crescimento 

 

A velocidade específica de crescimento no estado estacionário é definida 

pela vazão específica de alimentação. 
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Balanço material: 

crescdt
dX

VXFsXoFe
dt

VXd
�
�

�
�
�

�+−= ...
).(

     (i) 

onde: 

crescdt
dX

�
�

�
�
�

� : velocidade de crescimento, g/L.h 

Fe: vazão de alimentação de meio, L/h 

Fs: vazão de retirada de caldo, L/h 

Xo: concentração celular na alimentação, g/L 

X: concentração celular no caldo fermentado, g/L 

V: volume de meio, L 

 

No estado estacionário: 

0
).( =

dt
VXd

 

Admitindo, Xo=0 e dividindo (i) por V, temos: 

crescdt
dX

X
V
Fs

�
�

�
�
�

�= ..  

Definindo vazão específica de alimentação (D): 

V
Fs

D =  

crescdt
dX

XD �
�

�
�
�

�= ..  

µ=�
�

�
�
�

�=
crescdt

dX
X

D .
1

       (3.4) 
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3.7.2 Fator de conversão glicose a célula 

 

O fator de conversão glicose a célula era calculado a partir da relação entre 

a concentração celular observada no estado estacionário e da glicose consumida: 

GLCGLCo
X

Y GLCX −
=/        (3.5) 

onde: 

YX/GLC: fator de conversão glicose a célula, g/g 

X: concentração celular no estado estacionário, g/L 

GLCo: concentração de glicose no meio de alimentação, g/L 

GLC: concentração de glicose residual no estado estacionário, g/L 

 

3.7.3 Velocidade específica de consumo de glicose 

 

A velocidade específica de consumo de glicose pode ser calculada a partir 

do balanço material de glicose aplicada ao cultivo contínuo: 

V
dt

dGLC
FsGLCFeGLCo

dt
GLCVd

cons

...
).(

�
�

�
�
�

�−−=    (i) 

onde: 

GLCo: concentração de glicose na alimentação, g/L 

GLC: concentração residual de glicose, g/L 

Fe: vazão de alimentação de meio, L/h 

Fs: vazão de saída do caldo, L/h 

V: volume de meio no reator, L 

consdt
dGLC

�
�

�
�
�

� : velocidade de consumo de glicose, g/L.h 
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no estado estacionário: 0
).( =

dt
GLCVd

 

 

Fe=Fs e dividindo (i) por V: 

0).( =�
�

�
�
�

�−−
consdt

dGLC
GLCGLCoD      (ii) 

 

dividindo (ii) por X: 

( )
X

GLCGLCo
D

dt
dGLC

X cons

−=�
�

�
�
�

� .
1

 

onde: 

D: vazão específica de alimentação, F/V, h-1  

 

logo, 

GLCXY
D

qGLC
/

=         (3.6) 

onde: 

qGLC: velocidade específica de consumo de glicose, g/g.h 

D: vazão específica de alimentação, h-1 

YX/GLC: fator de conversão glicose a célula, g/g 
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3.7.4 Fator de conversão glicose a retamicina 

 

O fator de conversão glicose a retamicina era determinado a partir da 

relação entre a concentração de retamicina no estado estacionário e a glicose 

consumida: 

GLCGLCo
RTM

Y GLCRTM −
=/        (3.7) 

onde: 

YRTM/GLC: fator de conversão glicose a retamicina, mg/g 

RTM: concentração de retamicina no estado estacionário, mg/L 

GLCo: concentração de glicose no meio de alimentação, g/L 

GLC: concentração de glicose residual no estado estacionário, g/L 

 

3.7.5 Velocidade específica de produção de retamicina 

 

Aplicando-se o balanço material de retamicina, obtém-se a velocidade 

específica de produção de retamicina: 

X
RTMD

qRTM
.=         (3.8) 

onde: 

qRTM: velocidade específica de produção de retamicina, mg/g.h 

D: vazão específica de alimentação, h-1 

X: concentração celular no estado estacionário, g/L 

RTM: concentração de retamicina no estado estacionário, mg/L 
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3.7.6 Produtividade em células 

 

A produtividade em células era calculada a partir do produto da vazão 

específica de alimentação e da concentração celular no estado estacionário: 

XDPX .=          (3.9) 

onde: 

PX: produtividade em células, g/L.h 

D: vazão específica de alimentação, h-1  

X: concentração celular no estado estacionário, g/L 

 

3.7.7 Produtividade em retamicina 

 

A produtividade em retamicina era calculada a partir do produto da vazão 

específica de alimentação e da concentração de retamicina no estado estacionário: 

RTMDPRTM .=         (3.10) 

onde: 

PRTM: produtividade em retamicina, mg/L.h 

D: vazão específica de alimentação, h-1 

RTM: concentração de retamicina no estado estacionário, mg/L 

 

3.7.8 Velocidade específica de consumo de oxigênio 

 

A velocidade específica de consumo de oxigênio foi calculada empregando-

se o método do balanço gasoso a partir da fração molar de oxigênio no gás de saída 
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do reator combinada com o balanço material de oxigênio na fase líquida e na fase 

gasosa (SCHMIDELL, 2001): 

VXqOsyOQseyOQe
dt

VCd
..22.2.

).( −−=     (i) 

onde: 

C: concentração de oxigênio no meio, mmol/L 

V: volume de meio , L 

Qe: vazão molar de ar na entrada do reator, mmol/h 

yO2e: fração molar de oxigênio no ar de entrada, 0,21 

Qs: vazão molar de gás na saída do reator, mmol/L 

yO2s: fração molar de oxigênio no gás de saída 

X: concentração celular no estado estacionário, g/L 

 

No estado estacionário: 

0
).( =

dt
VCd

        (ii) 

 

A vazão molar do ar na entrada do reator era determinada a partir do 

volume molar do ar admitindo-se comportamento de gás ideal: 

1000.
Vm
Far

Qe
e

=         (iii) 

onde: 

Fare: vazão volumétrica de ar, m3/h 

Vm: volume molar do ar, m3/mol  
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P
TR

Vm
.=           (iv) 

onde: 

Vm: volume molar, m3/mol 

T: temperatura, K 

P: pressão, Pa 

R: constante universal dos gases, 8,314 J/mol 

 

Para a estimativa do volume molar adotaram-se as seguintes condições: 

• pressão 700 mmHg = 93325,7 Pa 

• temperatura 25 oC = 298,15 K 

A vazão molar do gás de saída era calculada a partir do balanço 

material de nitrogênio: 

syNQseyNQe 2.2. =        (v) 

onde: 

yN2e: fração molar de nitrogênio no ar na entrada, 0,79 

yN2s: fração molar de nitrogênio no gás de saída 

 

A fração molar de nitrogênio no gás de saída era determinada a partir dos 

valores medidos de frações molares de oxigênio e de dióxido de carbono: 

syCOsyOsyN 2212 −−=       (vi) 

 

VX
syOQseyOQe

qO
.

2.2.
2

−=       (3.11) 

onde: 
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qO2: velocidade específica de consumo  de oxigênio, mmol/g.h 

Qe: vazão molar de ar na entrada do reator, mmol/h 

Qs: vazão molar de gás na saída do reator, mmol/h 

yO2e: fração molar de O2 na entrada 

yO2s: fração molar de O2 na saída 

X: concentração celular no estado estacionário, g/L 

V: volume de meio no reator, L 

 

3.7.9 Velocidade específica de formação de dióxido de carbono 

 

De modo análogo, calculava-se a velocidade específica de formação de 

dióxido de carbono a partir do balanço gasoso. 

VX
eyCOQesyCOQs

qCO
.

2.2.
2

−=      (3.12) 

onde: 

qCO2: velocidade específica de formação de dióxido de carbono, mmol/g.h 

Qs: vazão molar de gás na saída do reator, mmol/h 

Qe: vazão molar de ar na entrada do reator, mmol/h 

yCO2s: fração molar de CO2 na saída 

yCO2e: fração molar de CO2 na entrada, 0,05 

X: concentração celular no estado estacionário, g/L 

V: volume de meio no reator, L 
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3.7.10 Quociente respiratório 

 

O quociente respiratório era calculado a partir dos valores de velocidades 

específicas de consumo de oxigênio e de formação de dióxido de carbono: 

2
2

qO
qCO

RQ =         (3.13) 

onde: 

RQ: quociente respiratório 

qCO2: velocidade específica de formação de dióxido de carbono, mmol/g.h 

qO2: velocidade específica de consumo  de oxigênio, mmol/g.h 

 



71 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

As tabelas com os dados completos dos ensaios serão apresentadas no 

Apêndice. 

 

 

4.1 Ensaios preliminares 

 

 

4.1.1 Ensaios SS1 a SS5  

 

Conforme descrito no item 3.2.1, Tabela 3.2, neste conjunto de ensaios, 

realizou-se uma comparação entre o meio M1 com adição de 2 mL/L de solução de 

elementos traço (ensaio SS1, meio M1), o meio suplementado com 20 mL/L de 

solução de elementos traço (ensaios SS2 e SS2b, meio M1A), o meio M1 com 

adição de 2 mL de solução de elementos traço e 1 mL/L de solução de vitaminas 

(ensaio SS3, meio M1B), o meio M1 suplementado com 40 mL/L de solução de 

elementos traço (ensaio SS4, meio M1C) e o meio M1 suplementado com 40 mL/L 

de solução de elementos traço e 1 mL/L de solução de vitaminas (ensaio S5, meio 

M1D).  

As curvas de crescimento celular, de consumo de glicose e de pH para os 

ensaios SS1, SS2 e SS3, encontram-se nas figuras 4.1 e 4.2 e para os ensaios 

SS2b, SS4 e SS5, nas figuras 4.3 e 4.4. 
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Analisando-se as figuras 4.1 e 4.2 verifica-se que a maior concentração 

celular foi obtida no ensaio SS3 no qual se empregou meio suplementado com 

solução de vitaminas. Neste cultivo a concentração celular máxima atingida foi de 

Figura 4.1: Curvas de concentração celular (X) e de glicose (GLC) para os 
ensaios SS1, SS2 e SS3. 
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aproximadamente 1,9 g/L e toda a glicose havia sido consumida em 48 h, resultando 

em um fator de conversão glicose a célula de 0,17g/g. Este valor de YX/GLC bastante 

reduzido pode ser atribuído ao elevado consumo de glicose para manutenção. É 

provável que a queda no pH, que ao final do cultivo atingiu valores ao redor de 4,5, 

tenha inibido o crescimento, pois sabe-se que os estreptomicetos freqüentemente 

produzem acidificação do meio, o que interfere no crescimento, especialmente 

quando cultivados em meios definidos que empreguem glicose como fonte de 

carbono (DEKLEVA, STROHL, 1987). 

Já nos ensaios SS1 e SS2 praticamente não se observaram diferenças em 

relação ao crescimento celular, sendo as concentrações celulares máximas obtidas 

de cerca de 1,1 g/L e 1,3 g/L, respectivamente. Os perfis de pH de mostram que o 

pH apresentou uma queda mais rápida no ensaio SS2, embora ao final do cultivo os 

valores de pH tenham sido similares, cerca de 4,5. Deve-se observar que não houve 

consumo total da glicose, restando, ao final do cultivo, 3,5 g/L e 4,3 g/L, 

respectivamente. 

Os resultados aqui obtidos não foram conclusivos com relação ao aumento 

da solução de elementos traço, indicando apenas uma possível influência positiva do 

emprego de solução de vitaminas. 

Desta maneira, foram realizados novos cultivos, sendo uma repetição do 

ensaio SS2 (ensaio SS2b), um cultivo empregando meio suplementado com 40 mL/L 

de solução de elementos traço (ensaio SS4, meio M1C) e outro cultivo com meio 

suplementado com 40 mL/L de solução de elementos traço e 1 mL/L de solução de 

vitaminas (ensaio SS5, meio M1D). Esta última condição foi escolhida pois, no 

ensaio SS3, apesar de a adição de vitaminas ter mostrado um efeito positivo sobre o 
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crescimento celular, a concentração celular atingida ainda havia sido bastante 

modesta, resultando em um fator de conversão glicose a célula de apenas 0,17 g/g. 

Um cuidado adicional adotado neste conjunto de ensaios foi empregar 

solução de elementos traço preparada na véspera do início do experimento, pois nos 

ensaios anteriores havia sido utilizada solução preparada havia cerca de dois 

meses. 

Os resultados dos ensaios SS2b, SS4 e SS5, encontram-se nas figuras 4.3 

e 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Concentração celular (X) e de glicose (GLC) para os ensaios SS2b, 
SS4 e SS5. 
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Neste conjunto de ensaios não se verificaram diferenças significativas entre 

as condições testadas. A concentração celular máxima observada foi de cerca de 

1,5 g/L para todos os três cultivos. Os perfis de consumo de glicose também foram 

bastante semelhantes, conforme pode ser observado na Figura 4.3, ocorrendo 

consumo total da glicose nos três ensaios. Nestes ensaios os valores de fator de 

conversão glicose a célula foram maiores que os observados no conjunto de 

experimentos anterior, cerca de 0,27 g/g (em 48 h de cultivo) comparado a YX/GLC de 

cerca de 0,24 g/g obtido no conjunto anterior. 

 A diferença observada entre os ensaios SS2 e SS2b pode ser atribuída à 

idade da solução de elementos traço empregada. No primeiro conjunto de ensaios 

empregou-se solução preparada cerca de dois meses antes, embora a solução fosse 

mantida sob refrigeração, aparentemente, houve degradação de componentes da 

solução. 
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Em todos os cultivos em incubador rotativo verificou-se queda acentuada no 

pH do meio, o que pode ter prejudicado o crescimento celular. 

A partir dos dados obtidos nos dois conjuntos de experimentos pode-se 

concluir que o aumento de concentração de elementos traço para além daquela 

empregada nos ensaio SS2 e SS2b, não tem impacto sobre o crescimento. Esta 

observação, combinada com o fato de que no ensaio SS5, na qual havia 

suplementação com vitaminas, não se verificou crescimento celular diferente do 

obtido nos cultivos SS2b e SS4, indica que o incremento da concentração de 

elementos traço em dez vezes deve permitir sustentar um crescimento adequado 

nos cultivos contínuos de longa duração. 

Assim, definiu-se a composição do meio empregado nos ensaios SS2 e 

SS2b (meio M1A) como a que seria empregada nos cultivos contínuos em biorreator, 

apesar de os resultados não terem mostrado diferenças significativas em relação ao 

meio M1, mas principalmente baseado nas informações retiradas da literatura 

(AVIGNONE-ROSSA et al., 2002; DEKLEVA; TITUS; STROHL, 1985; ELIBOL; 

MAVITUNA, 1998; REZA FAZELI; COVE; BAUMBERG, 1995; YEO; CHA, 1997) 

quanto à utilização de uma maior quantidade de elementos traço nos meios de 

cultivo de estreptomicetos. 

 

 

4.2 Cultivos contínuos 

 

 

Um fato a ser destacado logo de início é que nos cultivos contínuos 

realizados verificou-se que a concentração de oxigênio dissolvido manteve-se em 
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valores superiores a 80 %, exceto em curtos períodos durante a fase descontínua, 

garantindo, portanto, que os cultivos não eram limitados por oxigênio. Esta condição 

é particularmente importante, pois, estudos de Martins (2001) mostraram que a 

limitação em oxigênio na fase de crescimento afetava negativamente a produção de 

retamicina. 

Os dados apresentados referem-se a médias de três determinações por 

estado estacionário. 

 

4.2.1 Ensaio CT3 

 

Conforme indicado no item 3.3, Tabela 3.3, o objetivo deste ensaio era de 

verificar se o meio M1A era limitado por nitrogênio, realizando-se, para tanto, um 

cultivo contínuo com vazão específica de alimentação de 0,065 h-1 e, após 

estabelecido o estado estacionário, aplicou-se pulso de solução concentrada de 

nitrato de sódio. A Figura 4.5 mostra as curvas de concentração celular, de glicose 

residual e de retamicina para este cultivo. 
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Neste ensaio verificou-se que a concentração celular estabilizou-se após 

cerca de cinco tempos de residência, aproximadamente 100 h de cultivo, em 4,2 g/L, 

enquanto que a concentração de glicose manteve-se abaixo de 0,5 g/L durante a 

maior parte do cultivo. A concentração de retamicina, após um rápido incremento no 

início da fase contínua, até cerca de 60 h, apresentou queda estabilizando-se em 

torno de124 mg/L, com aproximadamente 120 h de cultivo. 

O fator de conversão glicose a célula foi de 0,36 g/g, o fator de conversão 

glicose a retamicina foi de 10,5 mg/g. A velocidade específica de consumo de 

glicose foi de 0,18 g/g.h, a velocidade específica de produção de retamicina foi de 

1,9 mg/g.h, todos estes valores calculados no estado estacionário, conforme descrito 

no item 3.7. 

A aplicação de pulso de 20 mL de solução 1,0 mol/L de nitrato de sódio, que 

representou um incremento de cerca de 1 g/L na concentração de NaNO3 no meio, 

no instante 143 h, resultou em um incremento na concentração celular, indicando 

que este nutriente encontrava-se em concentração limitante (YEE, BLANCH; 1993). 

A concentração de retamicina apresentou incremento após a aplicação do pulso, 

indicando que a limitação em nitrogênio não favorece a produção de retamicina. Tal 

resultado está coerente com as observações de Guimarães (2005) que, estudando a 

influência de diferentes razões carbono/nitrogênio, verificou que concentrações 

elevadas de fonte de nitrogênio eram mais favoráveis ao acúmulo de retamicina. De 

fato, a autora verificou que, em cultivos descontínuos empregando amido como fonte 

de carbono e nitrato de sódio como fonte de nitrogênio, o maior fator de conversão 

substrato a retamicina, 0,04 UA/g, foi obtido empregando-se 10 g/L de amido e 

nitrato de sódio (100 mmol/L de nitrogênio), relação carbono/nitrogênio de 0,1. Os 
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menores valores de fator de conversão foram obtidos quando se empregou relação 

carbono/nitrogênio de 0,4. 

A partir da constatação da limitação em nitrogênio, passou-se a denominar o 

meio M1A como meio MN. 

 

4.2.2 Ensaio CT4 

 

A partir da constatação feita no ensaio CT3, procedeu-se à alteração da 

composição do meio, com incremento da concentração de nitrato em 30 %, a fim de 

que o nitrogênio não mais fosse limitante. Este incremento de concentração baseou-

se na comparação com outros meios empregados em cultivos de estreptomicetos 

(AVIGNONE-ROSSA et al., 2002; DEKLEVA; TITUS; STROHL, 1985; ELIBOL; 

MAVITUNA, 1998; REZA FAZELI; COVE; BAUMBERG, 1995; YEO; CHA, 1997) e 

na comparação com o fator de conversão nitrogênio a célula para Escherichia coli 

que é de 5 g/g (REILING et al., 1985 apud CASTILLO, 1997). Nesta nova 

concentração de nitrato de sódio, a concentração de nitrogênio é de 1,12 g/L, 

quantidade que seria suficiente para sustentar uma concentração celular de 5,6 g/L, 

se se considerar o valor de fator de conversão nitrogênio a célula de 5 g/g. 

Assim, novo cultivo contínuo foi realizado empregando-se esta nova 

formulação com o objetivo de verificar se o fosfato encontrava-se em concentração 

limitante nesta nova formulação de meio. 

A Figura 4.6 traz as curvas de concentração celular, de glicose residual e de 

retamicina para o ensaio CT4, mostrando-se os resultados obtidos apenas após 300 

h de cultivo, pois neste ensaio problemas operacionais retardaram o 
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estabelecimento do estado estacionário, o que levou ao prolongamento do cultivo 

por mais de 500 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A concentração celular atingida no estado estacionário foi de 3,8 g/L, a 

concentração de glicose residual foi nula, a concentração de retamicina obtida ficou 

em torno de 253 mg/L, 104 % maior que o valor obtido no ensaio CT3, no qual o 

meio era limitado em nitrogênio. 

O fator de conversão glicose a célula obtido neste ensaio foi de 0,42 g/g, 

17% maior que no ensaio CT3; o fator de conversão glicose a retamicina foi de 27,8 

mg/g. A velocidade específica de consumo de glicose foi de 0,15 g/g.h, a velocidade 

específica de produção de retamicina foi de 4,3 mg/g.h, valores estes calculados no 

estado estacionário, conforme descrito no item 3.7. 

A aplicação de pulso de 20 mL de solução 5,0 % de KH2PO4, no instante 

479 h, resultou em queda na produção de retamicina e uma discreta, porém 
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Figura 4.6: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para o ensaio CT4 (D=0,065 h-1). 
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consistente, redução na concentração celular, de 3,8 g/L para cerca de 3,5 g/L, 

indicando que o fosfato se encontrava em concentração suficiente no meio. 

 

4.2.3 Ensaio CT5 

 

Visto que os resultados obtidos no cultivo CT4 indicavam que o fosfato 

encontrava-se em concentração suficiente, procedeu-se, então, a uma redução em 

50 % da concentração de KH2PO4. Neste ensaio, pretendia-se verificar se esta nova 

concentração de fosfato era limitante. 

Os dados do ensaio CT5, realizado com esta nova formulação, encontram-

se na Figura 4.7. 
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Neste cultivo, após problemas no início da alimentação em que se verificou 

acúmulo de células no biorreator, fato que resultou em maior tempo para que se 

estabelecesse estado estacionário, obteve-se, após cerca de 240 h, concentração 

celular de 2,3 g/L, concentração de glicose de 1,2 g/L e concentração de retamicina 

de 291 mg/L, cerca de 15 % maior que no ensaio CT4. O fator de conversão glicose 

a célula foi de 0,26 g/g, cerca de 40 % menor que o valor obtido no ensaio CT4. 

A aplicação de pulso de solução de fosfato resultou em aumento da 

concentração celular, indicando limitação por este nutriente. 

A partir dos resultados dos ensaios CT3 a CT5, definiram-se, portanto, as 

composições dos meios com limitação por carbono (MC), nitrogênio (MN) e fosfato 

(MP) que foram utilizados durante este trabalho, conforme indicado na Tabela 3.4. 

Admitiu-se que o meio empregado no ensaio CT4 seja limitado em carbono, 

pois, analisando-se dados referentes aos fatores de conversão de diferentes 

nutrientes para Escherichia coli (REILING et al., 1985 apud CASTILLO, 1997; 

SCHILOACH, BAUER; 1975 apud CASTILLO, 1997), mostrados na Tabela 4.1, 

verifica-se que os demais componentes do meio encontram-se em concentrações 

suficientes para sustentar concentrações celulares bastante superiores aos 

observados nos ensaios realizados. 
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Tabela 4.1: Fatores de conversão para diferentes nutrientes, para 

Escherichia coli (REILING et al., 1985 apud CASTILLO, 1997; SCHILOACH, 

BAUER; 1975 apud CASTILLO, 1997) 

Nutriente Fator de conversão 

g/gcélula 

glicose 0,41 

N 5 

P 36 

Mg 588 

K 53 

Fe 7700 

 

4.2.4 Ensaio CT6 

 

Neste ensaio pretendia-se estudar a influência de diferentes velocidades 

específicas de crescimento em meio limitado por fosfato. As curvas de concentração 

celular, de glicose residual de retamicina referentes ao ensaio CT6 encontram-se na 

Figura 4.8. 
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Neste ensaio coletaram-se dados referentes a duas vazões específicas de 

alimentação, 0,065 h-1 e 0,043 h-1. 

Verificou-se no início deste cultivo, após o início da alimentação de meio, a 

ocorrência de acúmulo de células no biorreator, fato que retardou o estabelecimento 

do estado estacionário. De fato, o primeiro estado estacionário, com D=0,065 h-1, 

somente foi atingido após cerca de 350 h de cultivo. Nesta condição, a concentração 

celular obtida foi de 3,2 g/L, a concentração de glicose foi nula, resultando em fator 

de conversão glicose a célula de 0,33 g/g. A concentração de retamicina foi de 391 

mg/L, cerca de 55 % maior que o observado no ensaio CT4, 253 mg/L, o qual era 

um cultivo limitado em carbono à mesma vazão específica de alimentação. 

Na segunda parte do cultivo, a D=0,043 h-1, o estado estacionário foi 

atingido após cerca de 160 h, pouco mais de 6,5 tempos de residência, a 

concentração celular não apresentou variações significativas mesmo durante o 

Figura 4.8: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para o ensaio CT6. 
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estado transiente, mantendo-se ao redor de 3,1 g/L, a concentração de glicose foi 

nula, com fator de conversão glicose a célula de 0,31 g/g. A concentração de 

retamicina, após um incremento no início do novo estado transiente, apresentou 

decréscimo, até estabilizar-se em 366 mg/L, valor ligeiramente inferior, cerca de 7 %, 

ao obtido com D=0,065 h-1. 

 

4.2.5 Ensaio CT9 

 

Neste ensaio, empregou-se o meio limitado em carbono, MC, e variou-se a 

vazão específica de crescimento entre 0,043 h-1 e 0,075 h-1. As curvas de 

concentração celular, de glicose residual e de absorbância do ensaio CT9 

encontram-se na Figura 4.9. 
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Neste ensaio foram empregados dois valores de vazão específica de 

alimentação, 0,075 h-1 e 0,043 h-1. A concentração de retamicina foi acompanhada 

durante o cultivo através de medidas de absorbância do filtrado a 547 nm 

(GUIMARÃES, 2000), sendo dosada a concentração de retamicina apenas nos 

pontos correspondentes ao estado estacionário. 

Novamente, verificou-se a ocorrência de acúmulo de células no início do 

cultivo contínuo, fato que determinou o prolongamento do estado transiente. O 

estado estacionário, com D= 0,075 h-1, somente foi atingido após cerca de 280 h, 

neste caso, a concentração celular obtida foi de 2,4 g/L, a concentração de glicose 

residual foi de 2,75 g/L, resultando em fator de conversão glicose a célula de 0,40 

g/g. A concentração de retamicina foi de 209 mg/L, valor cerca de 17 % menor que 

aquele obtido com vazão específica de alimentação de 0,065 h-1. 

Na segunda vazão específica de alimentação, D=0,043 h-1, o estado 

estacionário foi atingido ao redor de 500 h de cultivo, cerca de sete tempos de 

residência, a concentração celular apresentou incremento, estabilizando-se em 3,85 

g/L, a concentração de glicose residual apresentou decréscimo até atingir valor zero, 

o fator de conversão glicose a célula foi de 0,40 g/g. A concentração de retamicina 

apresentou um rápido incremento no início do novo estado transiente, estabilizando-

se em 266 mg/L, valor cerca de 27 % maior que o valor obtido com D= 0,075 h-1. 

 

4.2.6 Ensaio CT10 

 

Neste ensaio, verificou-se a influência de diferentes velocidades específicas 

de crescimento sob limitação por nitrogênio. As curvas de concentração celular, de 

glicose residual e de absorbância deste ensaio encontram-se na Figura 4.10. 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste cultivo foram empregadas duas vazões específicas de alimentação, 

0,075 h-1 e 0,043 h-1. A produção foi acompanhada ao longo do cultivo por leituras 

de absorbância a 547 nm (GUIMARÃES, 2000), sendo dosada a concentração de 

retamicina apenas nos pontos correspondentes ao estado estacionário. 

Conforme pode ser observado na Figura 4.10, na primeira condição 

empregada, D=0,075 h-1, verificou-se instabilidade que não permitiu obter um estado 

estacionário bem caracterizado, a concentração celular variou entre 3,2 g/L e 2,6 

g/L, entre 119 h e 167 h. De todo modo, adotou-se o critério de se utilizar valores 

médios calculados a partir de quatro pontos experimentais. A concentração celular 

média foi de 2,87 g/L, a concentração de glicose residual foi de 2,26 g/L, resultando 

em um fator de conversão glicose a célula de 0,37 g/g. A concentração de retamicina 

foi de 117 mg/L, valor semelhante ao obtido com D=0,065 h-1, 124 mg/L. 

Figura 4.10: Concentração celular (X) e de glicose (GLC) e absorbância a 547 
nm (Abs) para o ensaio CT10. 
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Na segunda vazão de alimentação, D=0,043 h-1, foi possível obter uma 

condição mais estável ao redor de 400 h de cultivo. A concentração celular, após um 

incremento no início do estado transiente, apresentou queda, estabilizando-se em 

2,91 g/L, a concentração de glicose residual no estado estacionário foi nula, 

obtendo-se, assim, um fator de conversão glicose a célula de 0,30 g/g. A 

concentração de retamicina apresentou um incremento, estabilizando-se em 286 

mg/L, cerca de 130 % maior que a concentração obtida quando se empregou vazão 

específica de alimentação de 0,065 h-1. 

 

4.2.7 Ensaio CT11 

 

Neste cultivo, empregou-se meio limitado em carbono, com vazão específica 

de alimentação de 0,025 h-1. Os dados referentes à concentração celular, de glicose 

residual e absorbância a 547 nm deste ensaio encontram-se na Figura 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Concentração celular (X) e de glicose (GLC) e absorbância a 547 nm 
(Abs) para o ensaio CT11 (D=0,025 h-1). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

260 284 308 332 356 380 404 428 452 476 500 524 548 572 596 620 644

t (h)

X
 (g

/L
) ,

 G
LC

 (g
/L

)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

A
bs

X GLC Abs



89 

 

Neste ensaio, a produção foi acompanhada ao longo do cultivo por leituras 

de absorbância a 547 nm (GUIMARÃES, 2000), a dosagem de retamicina foi 

realizada nos pontos correspondentes ao estado estacionário, a partir de 524 h de 

cultivo. 

O estado estacionário somente foi atingido após 500 h de cultivo, sendo que 

nas primeiras 200 h da fase contínua, a concentração celular manteve-se elevada, 

ao redor de 4,0 g/L, iniciando tendência de queda após 240 h de cultivo. A 

concentração celular estabilizou-se em 2,28 g/L, com concentração de glicose 

residual nula. O fator de conversão glicose a célula foi de 0,24 g/g, sendo este valor 

significativamente inferior aos obtidos nos cultivos com vazões específicas de 

alimentação maiores, nos quais YX/GLC atingiu valores ao redor de 0,4 g/g.. 

A concentração de retamicina obtida foi de 362 mg/L, significativamente 

maior que a produção obtida nos ensaios com D maiores., sendo 36 % maior que a 

concentração de produto obtida com D= 0,043 h-1. 

 

4.2.8 Ensaio CT15 

 

Neste ensaio pretendia-se estudar a produção de retamicina sob baixa 

vazão específica de alimentação (0,025 h-1) empregando-se dois meios: MP e MN. 

As curvas de concentração celular, de glicose residual e de retamicina encontram-se 

na Figura 4.12. 
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Neste ensaio foram empregados dois meios, inicialmente utilizou-se meio 

limitado em fosfato e, no segundo estado estacionário, meio limitado em nitrogênio. 

A vazão específica de alimentação empregada foi de 0,025 h-1. 

Neste cultivo foram retiradas menos amostras como uma medida preventiva 

devido a uma sucessão de episódios de contaminação (ensaios CT12 a CT14, não 

mostrados). Assim, as amostragens foram realizadas apenas nos instantes próximos 

à condição de estado estacionário. 

No primeiro estado estacionário, obteve-se uma concentração celular de 

cerca de 4,15 g/L, um valor anormalmente elevado, a concentração de glicose 

residual foi nula, resultando em fator de conversão glicose a célula de 0,40 g/g. 

A concentração de retamicina foi de cerca de 515 mg/L, cerca de 33 % maior 

que a obtida com D=0,065 h-1. 

Figura 4.12: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina 
(RTM) para o ensaio CT15 (D=0,025 h-1). 
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No segundo estado estacionário, sob limitação por nitrogênio, a 

concentração celular foi de 2,66 g/L, com concentração de glicose residual nula, 

obtendo-se um fator de conversão glicose a célula de 0,26 g/g. 

A concentração de retamicina foi de 202 mg/L, cerca de 30 % inferior àquela 

obtida com D=0,043 h-1. 

 

4.2.9 Ensaio CT16 

 

Neste ensaio pretendia-se estudar a influência de diferentes concentrações 

de glicose a D=0,065 h-1, com meio limitado em fosfato. As curvas de concentração 

celular, de glicose residual e de absorbância para este ensaio encontram-se na 

Figura 4.13. 
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Figura 4.13: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e absorbância (Abs) 
para o ensaio CT16 (D=0,065 h-1). 
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Neste ensaio foram empregadas três concentrações de glicose na 

alimentação (GLCo): 15, 20 e 25 g/L. 

O cultivo foi iniciado com concentração de glicose na alimentação de 15 g/L, 

porém, a concentração celular manteve-se anormalmente elevada durante as 

primeiras 200 h de cultivo, decidiu-se então, mudar a concentração de glicose na 

alimentação para 20 g/L e dar continuidade ao cultivo. 

No primeiro estado estacionário, atingido ao redor de 400 h de cultivo, com 

20 g/L de glicose na alimentação, a concentração celular obtida foi de 2,96 g/L, a 

concentração de glicose residual foi de 9,2 g/L, obtendo-se fator de conversão 

glicose a célula 0,26 g/L. A concentração de retamicina foi de 115 mg/L, valor cerca 

de 30 % inferior ao obtido com concentração de glicose na alimentação de 10 g/L 

(ensaio CT5).  

No segundo estado estacionário, com 25 g/L de glicose na alimentação, a 

concentração celular foi de 3,14 g/L e a concentração de glicose residual foi de 12,9 

g/L, obteve-se um fator de conversão glicose a célula de 0,27 g/L. A concentração 

de produto foi de 121 mg/L. 

No terceiro estado estacionário, com 15 g/L de glicose na alimentação, a 

concentração celular foi de 3,08 g/L, enquanto a concentração de glicose residual foi 

de 3,6 g/L, resultando em fator de conversão glicose a célula de 0,23 g/g. Neste 

caso obteve-se uma produção de 174 mg/L de retamicina, valor cerca de 55 % 

menor que o obtido com concentração de glicose na alimentação de 10 g/L. 

Estes resultados indicam que o emprego de concentrações elevadas de 

glicose inibe a produção de retamicina. De fato, a repressão catabólica por carbono 

do metabolismo secundário é um fenômeno conhecido, conforme indicam algumas 

referências bibliográficas citadas no Capítulo 2 desta Tese. 
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Lebrihi, Lefebvre e Germain (1988), por exemplo, estudaram a síntese de 

cefamicina C por Streptomyces clavuligerus e verificaram que o emprego de 

concentrações de amido superiores a 8 g/l levava à redução da produção do 

antibiótico. 

A repressão catabólica por carbono da produção de antraciclinas já foi 

observada por Escalante et al. (1999), que, em cultivos de Streptomyces peucetius 

var. caesius em incubadores rotativos, verificaram que o emprego de concentrações 

de glicose superiores a 100 mmol/L (18 g/L) levava à inibição da síntese de 

antraciclinas. 

 

 

4.3 Ensaio ST 

 

Conforme mencionado no item 3.4, este ensaio descontínuo foi realizado 

tendo por objetivo realizar uma comparação entre os métodos de dosagem de 

retamicina desenvolvido por Guimarães (2000) e o empregado no presente trabalho. 

Os resultados obtidos encontram-se na Figura 4.14. 
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Observa-se, na Figura 4.14, que a concentração celular máxima obtida foi de 

4,2 g/L, com 30 h de cultivo, sendo que neste ponto toda glicose já havia sido 

consumida. Neste caso, o fator de conversão glicose a célula foi de 0,43 g/g. 

A Figura 4.15 traz uma comparação entre a absorbância em 547 nm e a 

concentração obtida a partir da metodologia proposta neste trabalho, considerando-

se os resultados do ensaio ST. 

Conforme pode ser observado na Figura 4.15, aparentemente há correlação 

entre as duas metodologias, porém, o coeficiente de correlação entre RTM e a 

leitura de absorbância obtida em 547 nm foi de 0,83. Este é um valor baixo, havendo 

adicionalmente o problema de se dispor de um número reduzido de pontos, cinco 

apenas, devido a problemas com duas das amostras. 

 

 

 

 

Figura 4.14: Curvas de concentração celular (X), de glicose (GLC) e de 
absorção (Abs) para o ensaio ST. 
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Deve-se ressaltar que não é recomendável a utilização desta equação de 

reta obtida neste ensaio para se converter dados de outros trabalhos, pois a relação 

entre a absorbância do filtrado em 547 nm e as leituras obtidas através da 

metodologia empregada no presente trabalho podem mudar conforme o cultivo, 

possivelmente devido a variações na relação entre a produção extracelular e a 

intracelular. 

Neste ensaio a comparação foi realizada com as leituras obtidas a partir de 

amostras do filtrado para as duas metodologias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Concentração de retamicina (RTM) em função da absorbância lida 
em 547 nm (Abs547nm). 
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4.4 Ensaios com meio limitado em carbono (ensaios CT4, CT9 e CT11) 

 

 

Os resultados obtidos nos ensaios com limitação por fonte de carbono 

encontram-se sumarizados na Tabela 4.2 e na Figura 4.16. Os parâmetros foram 

calculados conforme descrito no item 3.7. 

 

Tabela 4.2: Fatores de conversão glicose a célula (YX/GLC), glicose a retamicina (YRTM/GLC), 
velocidades específicas de consumo de glicose (qGLC), de retamicina (qRTM), consumo de O2 
(qO2), de formação de CO2 (qCO2) e quociente respiratório (RQ), para meio limitado em 
carbono em diferentes vazões específicas de alimentação (D). 

Ensaio D YX/GLC YRTM/GLC qGLC qRTM qO2 qCO2 RQ 
 h-1 g/g mg/g g/g.h mg/g.h mmol/g.

h 
mmol/g.

h 
- 

CT11 0,025 0,24 38,7 0,10 4,03 2,2 2,6 1,2 
CT9 0,043 0,40 27,9 0,11 2,97 1,4 2,4 1,7 

CT4 0,065 0,42 27,8 0,15 4,30 2,4 3,1 1,3 
CT9 0,075 0,40 34,5 0,19 6,60 2,9 4,9 1,7 

 

Figura 4.16: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
em diferentes vazões específicas de alimentação, para meio limitado em 
carbono. 
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Observa-se na Tabela 4.2 que o fator de conversão glicose a célula (YX/GLC) 

manteve-se em torno de 0,4 g/g para valores de vazão específica de alimentação (D) 

entre 0,043 e 0,075 h-1, com uma apreciável queda em D=0,025  

h-1, para o qual se obteve o maior fator de conversão glicose a retamicina (YRTM/GLC) , 

38,7 mg/g, sendo que, com D de 0,043 e 0,065 h-1, YRTM/GLC manteve-se 

aproximadamente constante, cerca de 27,8 mg/g. 

A velocidade específica de produção de retamicina apresentou valor máximo 

de 6,6 mg/g.h em D=0,075 h-1, e um valor mínimo de cerca de 3,0 mg/g.h em 

D=0,043 h-1. 

Analisando-se a Figura 4.16 verifica-se um significativo aumento da 

concentração de retamicina quando se empregou vazão específica de alimentação 

(D) de 0,025 h-1, enquanto que a concentração celular apresentou uma queda 

significativa. 

Os valores de quociente respiratório (RQ) variaram entre 1,2 e 1,7 nas 

condições empregadas, porém os dados não permitem estabelecer relação entre RQ 

e velocidade específica de crescimento (D). Os valores de RQ observados nos 

cultivos foram sempre maiores que 1, que seria o valor esperado para um organismo 

sob metabolismo aeróbio empregando glicose como fonte de energia e carbono. A 

principal fonte de erro na determinação do quociente respiratório encontra-se na 

determinação da velocidade específica de consumo de oxigênio, dado que a 

variação na fração de oxigênio na corrente gasosa empregada na aeração do reator 

se dá em uma faixa bastante estreita. Apesar de os valores elevados de RQ em 

cultivos aeróbios não serem esperados, encontram-se valores similares na literatura, 

por exemplo, Avignone-Rossa et al. (2002) realizaram cultivos contínuos de 
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diferentes cepas de Streptomyces lividans e encontraram valores de RQ variando 

entre 1,2 e 1,4, conforme a cepa, em D= 0,05 h-1. 

As velocidades específicas de consumo de oxigênio (qO2) e de formação de 

dióxido de carbono (qCO2) aumentaram concomitantemente com a vazão específica 

de alimentação (D), para valores de D entre 0,043 e 0,075 h-1. 

 

 

4.5 Ensaios com meio limitado em nitrogênio (ensaios CT3, CT10 e CT15) 

 

 

Os resultados obtidos nos ensaios com limitação por nitrogênio encontram-

se na Tabela 4.3 e na Figura 4.17. Os parâmetros foram calculados conforme 

descrito no item 3.7. 

 

Tabela 4.3: Fatores de conversão glicose a célula (YX/GLC), glicose a retamicina (YRTM/GLC), 
velocidades específicas de consumo de glicose (qGLC), de retamicina (qRTM), consumo de O2 
(qO2), de formação de CO2 (qCO2) e quociente respiratório (RQ), para meio limitado em 
nitrogênio em diferentes vazões específicas de alimentação (D). 

Ensaio D YX/GLC YRTM/GLC qGLC qRTM qO2 qCO2 RQ 
 h-1 g/g mg/g g/g.h mg/g.h mmol/g.

h 
mmol/g.

h 
- 

CT15 0,025 0,26 19,5 0,10 1,92 1,1 2,3 2,2 
CT10 0,043 0,30 29,4 0,14 4,22 2,3 3,2 1,3 
CT3 0,065 0,36 10,5 0,18 1,89 2,0 3,2 1,6 

CT10 0,075 0,37 15,2 0,21 3,18 2,1 2,9 1,6 
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Analisando-se os dados da Tabela 4.3 verifica-se que o fator de conversão 

glicose a célula (YX/GLC) variou entre 0,26 e 0,37 g/g, sendo o maior valor obtido com 

D=0,075 h-1. O maior fator de conversão glicose a retamicina foi obtido com D=0,043 

h-1, 29,4 mg/g. 

A velocidade específica de consumo de glicose (qGLC) variou entre 0,1 e 

0,2 g/g.h, enquanto que a velocidade específica de produção de retamicina variou 

entre 1,9 e 4,2 mg/g.h, sendo que o valor máximo foi obtido com D=0,043 h-1. 

Analisando-se a Figura 4.17, chama a atenção a elevada concentração 

celular em D=0,065 h-1, neste caso, a concentração de glicose no meio de 

alimentação foi maior que a usualmente empregada, cerca de 11,9 g/L. 

O quociente respiratório (RQ) variou entre 1,3 e 2,2, sendo que o maior valor 

foi obtido no cultivo com vazão específica de alimentação (D) de 0,025 h-1. Neste 

caso, não se verificou relação entre as velocidades específicas de consumo de 

oxigênio e de formação de dióxido de carbono e a vazão específica de alimentação. 

Novamente se verifica a ocorrência de valores excessivamente elevados para RQ. 

Figura 4.17: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
em diferentes vazões específicas de alimentação, para meio limitado em 
nitrogênio. 
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Aparentemente qO2 e qCO2 tendem a se manter em valores 

aproximadamente constantes na faixa de D entre 0,043 e 0,075 h-1. 

 

 

4.6 Ensaios com meio limitado em fosfato (ensaios CT5, CT6 e CT15) 

 

 

Os resultados obtidos nos ensaios com limitação por fosfato encontram-se 

na Tabela 4.4 e nas figuras 4.18 e 4.19. Os parâmetros foram calculados conforme 

descrito no item 3.7. 

Tabela 4.4: Fatores de conversão glicose a célula (YX/GLC), glicose a retamicina (YRTM/GLC), 
velocidades específicas de consumo de glicose (qGLC), de retamicina (qRTM), consumo de O2 
(qO2), de formação de CO2 (qCO2) e quociente respiratório (RQ), para meio limitado em fosfato 
em diferentes vazões específicas de alimentação (D). 

Ensaio D YX/GLC YRTM/GLC qGLC qRTM qO2 qCO2 RQ 
 h-1 g/g mg/g g/g.h mg/g.h mmol/g.

h 
mmol/g.

h 
- 

CT15 0,025 0,40 49,8 0,06 3,15 0,6 1,6 2,5 
CT6 0,043 0,31 36,6 0,14 5,08 2,6 3,0 1,2 
CT6 0,065 0,33 40,0 0,19 7,78 2,8 3,5 1,3 
CT5 0,075 0,26 32,5 0,28 9,15 3,0 4,8 1,6 
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Na Tabela 4.4 observa-se que o fator de conversão glicose a célula (YX/GLC) 

variou entre 0,26 e 0,40 g/g, enquanto que em D=0,043 e 0,065 h-1, YX/GLC manteve-

se ligeiramente superior a 0,3 g/g. Já o fator de conversão glicose a retamicina 

(YRTM/GLC) variou entre 32,5 e 49,8 mg/g, sendo o valor máximo obtido com D=0,025 

h-1. O elevado valor de YX/GLC observado em D=0,025 h-1 é inesperado, porém há 

relato de aumento da massa celular com o decréscimo da velocidade específica de 

crescimento, conforme observado por Dean e Rogers (apud YEE; BLANCH, 1993) 

em cultivos contínuos de Aerobacter aerogenes empregando meios limitados em 

potássio, magnésio, enxofre e fósforo. 

A velocidade específica de consumo de glicose (qGLC) variou entre 0,06 e 

0,28 g/g.h, já a velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) variou entre 

3,15 e 9,15 mg/g.h, sendo o valor máximo observado em D=0,075 h-1. 

Figura 4.18: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
em diferentes vazões específicas de alimentação, para meio limitado em fosfato. 
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Analisando-se o perfil de acúmulo de retamicina, verifica-se que este se 

comporta como um produto associado ao crescimento, apresentando relação linear 

entre a velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) e a velocidade 

específica de crescimento (D), conforme pode ser visto na Figura 4.18. Tal 

comportamento é freqüentemente observado na produção de metabólitos 

secundários quando se emprega meio definido que suporte crescimento lento 

(DEMAIN; FANG, 1995). Por outro lado, nos meios limitados em carbono e 

nitrogênio não se verificou correlação, conforme pode ser observado nas tabelas 4.2 

e 4.3. 

 

Quanto ao quociente respiratório, com valores de D entre 0,043 e 0,075  

h-1, aparentemente, há uma tendência de aumento dos valores de RQ, que variou 

entre 1,2 e 1,6. Já para D=0,025 h-1, RQ atingiu 2,5, valor evidentemente exagerado, 

de modo similar ao observado nos outros ensaios. 

 

Figura 4.19: Velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) em 
função da vazão específica de alimentação. 
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4.7 Comparação entre as diferentes limitações nutricionais 

 

 

Nas figuras 4.20 a 4.26 são apresentados os dados referentes à 

concentração celular (X), de retamicina (RTM), produtividade em células (PX), 

produtividade em retamicina (PRTM), fatores de conversão glicose a célula (YX/GLC) e 

glicose a retamicina (YRTM/GLC) para os três meios empregados durante o presente 

estudo, em função da vazão específica de alimentação (D). 
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Figura 4.20: Concentração celular (X) em função da vazão 
específica de alimentação (D) para os meios limitados em carbono, 
nitrogênio e fosfato. 
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Figura 4.21: Concentração de retamicina (RTM) em função da vazão 
específica de alimentação (D) para os meios limitados em carbono, 
nitrogênio e fosfato. 
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Figura 4.22: Produtividade em células (PX) em função da vazão 
específica de alimentação (D) para os meios limitados em carbono, 
nitrogênio e fosfato 
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Figura 4.23: Produtividade em retamicina (PRTM) em função da vazão 
específica de alimentação (D) para os meios limitados em carbono, 
nitrogênio e fosfato. 

Figura 4.24: Fator de conversão glicose a célula (YX/GLC) em função da 
vazão específica de alimentação (D) para os meios limitados em 
carbono, nitrogênio e fosfato. 
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Figura 4.26: Velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) 
em função da vazão específica de alimentação (D) para os meios 
limitados em carbono, nitrogênio e fosfato. 
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Figura 4.25: Fator de conversão glicose a retamicina (YRTM/GLC) em 
função da vazão específica de alimentação (D) para os meios limitados 
em carbono, nitrogênio e fosfato. 
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Analisando-se as curvas de concentração celular, mostradas na Figura 4.20, 

verifica-se que com D entre 0,043 e 0,065 h-1, as concentrações de biomassa 

mantêm-se aproximadamente constantes, exceto para o meio limitado em nitrogênio, 

no qual a concentração obtida com D=0,065 h-1 é superior ao valor de X obtido em 

D=0,043 h-1, devido à maior concentração de glicose no meio de alimentação. Em 

D=0,025 h-1 observou-se apreciável diminuição na concentração celular, exceto 

para o meio limitado em fosfato, no qual observou-se um elevado valor de 

concentração de biomassa. 

As curvas de concentração de retamicina (RTM), indicadas na Figura 4.21, 

mostram que o emprego do meio limitado em fosfato produziu as maiores 

concentrações do produto, sendo que o meio limitado em carbono levou a 

concentrações intermediárias, exceto em D=0,043 h-1, ponto no qual a concentração 

de retamicina obtida no meio limitado em nitrogênio foi cerca de 7,5 % superior. 

Quanto à produtividade em células, cujas curvas encontram-se na Figura 

4.22, os valores máximos foram obtidos em D=0,065 h-1 para todos os meios. O 

maior valor de PX foi obtido com o meio limitado em nitrogênio, 0,28 g/L.h, cerca de 

13 % maior do que o valor obtido sob limitação por carbono. Os menores valores de 

PX foram observados nos cultivos a D=0,025 h-1. 

Da mesma forma, analisando-se as curvas de produtividade em retamicina 

(PRTM), Figura 4.23, verifica-se que o meio limitado em fosfato apresentou a maior 

produtividade em todas as situações estudadas. O meio limitado em carbono 

apresentou produtividade intermediária exceto em D=0,043 h-1, ponto no qual a 

produtividade obtida com meio limitado em nitrogênio foi  ligeiramente superior, 

cerca de 5 %. Tanto para o meio limitado em fosfato quanto no meio limitado em 
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carbono, os maiores valores de YRTM/GLC foram obtidos com D=0,025 h-1, para o meio 

limitado em nitrogênio, a maior produtividade em retamicina foi obtida a D=0,043 h-1.  

Pamboukian e Facciotti (2004) estudando a produção de retamicina em 

cultivos contínuos de S. olindensis ICB20 empregando meio R5 modificado, 

observaram que a maior produtividade em retamicina era obtida com D=0,05 h-1. 

Entretanto, os dados não são diretamente comparáveis, pois, a concentração do 

produto naquele trabalho foi quantificada através de uma metodologia diferente, 

além do fato de que o meio R5M ser um meio complexo, com extrato de levedura e 

casaminoácidos em sua composição. 

Quanto ao fator de conversão glicose a célula (YX/GLC), Figura 4.24, o meio 

limitado em carbono apresentou os maiores valores, como esperado. Sob limitação 

pela fonte de carbono resultam condições mais eficientes para geração de 

biomassa, pois não se observa, ou se minimiza, a ocorrência de fenômenos tais 

como ciclos fúteis, metabolismo de “overflow”, que levam a um gasto adicional de 

energia e desvio de carbono das vias biossintéticas (TEIXEIRA DE MATTOS; 

NEIJSSEL, 1997). Porém, em D=0,025 h-1, os dados são confusos, difíceis de 

interpretar, especialmente aqueles referentes ao ensaio com meio limitado em 

fosfato. Provavelmente, fenômenos como manutenção, metabolismo endógeno e 

morte celular, sejam relevantes. 

Pamboukian (2003) obteve valores de YX/GLC de 0,46 e 0,59 g/g para vazões 

específicas de alimentação de 0,03 e 0,05 h-1, valores significativamente superiores 

aos observados no presente trabalho. Novamente, os dados não são diretamente 

comparáveis, pois, o meio empregado em seu estudo era complexo, com elevada 

concentração de extrato de levedura, 5 g/L. Este componente, além de servir como 

fonte de nitrogênio, constitui-se em fonte de carbono para formação de biomassa. 
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Os dados de fator de conversão glicose a retamicina (YRTM/GLC), Figura 4.25, 

mostram que de modo geral, os maiores valores foram obtidos empregando-se o 

meio limitado em fosfato. O valor máximo foi de cerca de 50 mg/g, obtido 

empregando-se D=0,025 h-1. 

Analisando-se as curvas de velocidades específicas de produção de 

retamicina (qRTM), Figura 4.26, verifica-se que para o meio limitado em fosfato há 

uma relação linear entre qRTM e D, sendo o maior valor observado com D=0,074  

h-1, 9,2 mg/g.h. Para o meio limitado em carbono, a velocidade específica de 

produção diminui concomitantemente com a vazão específica de alimentação entre 

0,043 e 0,075 h-1, porém em D=0,025 h-1, verifica-se um incremento em qRTM. 

Os resultados indicam que o fosfato desempenha papel importante na 

produção de retamicina, sendo que elevadas concentrações deste nutriente têm 

influência negativa sobre a síntese do antitumoral. 

Como evidência adicional desta influência negativa, apresentam-se a seguir 

os resultados obtidos nos ensaios CT4 e CT5, o primeiro empregando meio limitado 

em carbono e o segundo empregando meio limitado em fosfato, nos quais foram 

aplicados pulsos de 10 mL de solução 5 % (m/v) de KH2PO4, conforme indicado nas 

figuras 4.27 e 4.28. 

No ensaio CT4, Figura 4.27, verificou-se que, após a aplicação do pulso de 

fosfato, ocorreu uma ligeira queda na concentração celular, de um valor inicial de 

cerca de 3,8 g/L para cerca de 3,5 g/L, situação que se manteve por mais de três 

tempos de residência, enquanto que a concentração do produto apresentou uma 

queda contínua por cerca de 2 tempos de residência até um mínimo de 178 mg/L. 

No ensaio CT5, Figura 4.28, observou-se que a concentração celular 

aumentou após a aplicação do pulso, de um valor inicial de cerca de 2,3 g/L até 
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atingir um máximo de 2,9 g/L decorrido 1,5 tempo de residência, indicando que o 

fosfato encontrava-se em concentração limitante. Já a concentração de retamicina 

apresentou uma queda de um valor inicial de cerca de 290 mg/L até um mínimo de 

250 mg/L. 

A partir destes ensaios pode-se concluir que o fosfato exerce efeito 

repressor sobre a produção de retamicina. Este efeito deletério de elevadas 

concentrações de fosfato sobre o metabolismo secundário vem sendo objeto de 

vários estudos. Segundo Demain e Fang (1995), o fosfato limitaria a síntese de 

indutores das vias biossintéticas de antibióticos assim como de precursores. Um 

outro efeito negativo exercido pelo fosfato seria através da repressão ou inibição de 

fosfatases (SANCHEZ; DEMAIN, 2002). 

Chouayekh e Virolle (2002) propõem que a presença de ortofosfato 

interfeririam na expressão de genes do “regulon Pho” dos estreptomicetos e, os 

genes envolvidos na síntese de metabólitos secundários seriam constituintes deste 

regulon, pois a expressão dos mesmos é acionada pela limitação por fosfato. 

A distribuição de fluxos metabólicos em B. subtilis observada por Dauner, 

Storni e Sauer (2001) sob limitação por fosfato pode ser uma explicação para a 

maior produção de retamicina obtida sob esta limitação nutricional. O fluxo elevado 

através da via das pentoses garantiria maior disponibilidade de NADPH, cofator 

utilizado nas reações de redução nas vias biossintéticas de muitos metabólitos 

secundários (BUTLER et al. 2002), adicionalmente, o reduzido fluxo para o ciclo dos 

ácidos tricarboxílicos proporcionaria maior disponibilidade de acetil-CoA, principal 

precursor para a síntese da aglicona (STROHL et al., 1997). 

Obanye et al. (1996) encontraram, empregando análise radiorrespirométrica, 

evidências que sugerem que uma distribuição de fluxos semelhante é necessária 
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para a produção de metilenomicina por S. coelicolor A3(2), os autores verificaram 

que no início da produção do antibiótico ocorria um incremento no fluxo através da 

via das pentoses concomitantemente com um aumento na razão entre os fluxos 

através da via glicolítica (via de Embden-Meyerhof-Parnas) e da via dos ácidos 

tricarboxílicos. Os principais precursores para a biossíntese da metilenomicina são o 

piruvato e acetil-CoA. 

 

Figura 4.27: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina 
(RTM) para cultivo com meio limitado em carbono a D=0,065 h-1 (Ensaio 
CT4). 
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Para ilustrar o efeito de elevadas concentrações de nitrogênio, na Figura 

4.29 apresentam-se os dados referentes ao ensaio com meio limitado em nitrogênio, 

CT3. Neste ensaio aplicou-se um pulso de 20 mL de solução 1,0 mol/L de NaNO3. 

 

Figura 4.28: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de 
retamicina (RTM) para cultivo com meio limitado em fosfato a D=0,075 
h-1 (Ensaio CT5). 
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Figura 4.29: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina 
(RTM) para cultivo com meio limitado em fosfato a D=0,065 h-1 (Ensaio 
CT3). 
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Neste caso, verificou-se que, após a aplicação do pulso, a concentração 

celular apresentou um incremento, de 4,2 g/L até atingir um valor máximo de 4,9 g/L 

depois de decorridos cerca de três tempos de residência. A concentração de produto 

também aumentou, até um máximo de cerca de 350 mg/L. A se destacar o tempo 

decorrido até que a perturbação no estado estacionário se fizesse notar, pois as 

primeiras amostras, retiradas até cerca de meio tempo de residência, não indicavam 

qualquer alteração nas condições do estado estacionário. 

Os resultados apresentados mostram que o emprego de meio limitado em 

nitrogênio não favorece a produção da retamicina. O maior valor de YRTM/GLC obtido 

com este meio foi de 29,4 mg/g, inferior ao menor valor obtido empregando-se meio 

limitado em fosfato, 32,5 mg/g, tabelas 4.3 e 4.4. 

A Tabela 4.5 apresenta os dados relativos à dosagem de ácidos orgânicos 

excretados no meio para os ensaios com D=0,043, 0,065 e 0,075 h-1. 

Tabela 4.5: Concentrações de piruvato, citrato, succinato, lactato e acetato, para cultivos 

com D=0,043 h-1, D=0,065 h-1 e D=0,075 h-1. 

 Piruvato 
mmol/L 

Citrato 
mmol/L 

Succinato 
mmol/L 

Lactato 
mmol/L 

Acetato 
mmol/L 

LimC - - - - - 

LimN * 0,05 0,21 - 20,5 

D
=0

,0
43

 h
-1

 

LimP - - 0,16 - - 

LimC - - * - - 

LimN - 0,11 - 18,2 - 

D
=0

,0
65

 h
-1

 

LimP - 0,11 - 0,67 - 

LimC * 1,09 5,3 - 4,0 

LimN * 0,23 7,7 - 5,7 

D
=0

,0
75

 h
-1

 

LimP  0,29  3,0 1,3 

* traços 
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Analisando-se a Tabela 4.5, verifica-se que no meio limitado em carbono 

houve menor excreção de ácidos orgânicos, conforme esperado (TEIXEIRA DE 

MATTOS; NEIJSSEL, 1997). Já nos meios limitados em nitrogênio e fosfato, 

observou-se excreção de quantidades maiores de ácidos. Os dados indicam que as 

maiores quantidades de ácidos excretados foram observadas sob limitação por 

nitrogênio, em contraste com o observado por Dauner, Storni e Sauer (2001) que, 

em cultivos de Bacillus subtilis, observaram que a excreção de subprodutos devido 

ao metabolismo de “overflow” foi maior sob limitação por fosfato. Convém ressaltar 

que restam ainda dois ácidos não identificados que, dadas as intensidades 

registradas nos cromatogramas, aparentam estar presentes em quantidades 

significativas. 

Geralmente a excreção de succinato e de lactato indica problemas na 

reoxidação de cofatores reduzidos. A excreção de ácido láctico pode ser devida à 

estimulação da atividade de lactato desidrogenase e inibição da atividade da 

piruvato desidrogenase pelo acúmulo de NADH no citossol (CORVINI et al., 2004). A 

piruvato desidrogenase é a enzima que catalisa a reação de formação de acetil-CoA 

(WHITE, 1995). A excreção de succinato pode estar relacionada a uma limitada 

atividade da succinato desidrogenase, a enzima que catalisa a reação de conversão 

de succinato a fumarato, ou pode resultar de uma seqüência reversa das reações de 

oxaloacetato a succinato (inversão da seqüência de reações do ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos) a fim de reoxidar cofatores (CORVINI et al., 2004). 

A presença de citrato no meio pode estar relacionada a uma redução da 

atividade da α-cetoglutarato desidrogenase (CORVINI et al., 2004), esta enzima 

catalisa a reação de conversão de α-cetoglutarato em succinil-CoA, uma das etapas 

do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (WHITE, 1995). 
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A análise dos dados relativos à excreção de ácidos orgânicos não permite 

estabelecer relação com a produção de retamicina, embora forneça indícios sobre a 

atividade no ciclo dos ácidos tricarboxílicos. 

 

 

4.8 Efeito de diferentes concentrações de glicose em meio limitado por fosfato 

 

 

Conforme mencionado no item 3.3.4 foram realizados cultivos empregando 

diferentes concentrações de glicose na alimentação, com meio limitado em fosfato 

(ensaios CT6 e CT16). Os resultados encontram-se nas tabelas 4.6 e 4.7 e, nas 

figuras 4.30 e 4.31. 

 

Tabela 4.6: Concentração de glicose na alimentação (GLCo), concentração celular 
(X), concentração de retamicina (RTM), concentração de glicose residual (GLC), 
fator de conversão glicose a célula (YX/GLC), fator de conversão glicose a retamicina 
(YRTM/GLC), velocidade específica de consumo de glicose (qGLC) e velocidade 
específica de produção de retamicina (qRTM), para meio limitado em fosfato, 
D=0,065 h-1. 

Ensaio GLCo X RTM GLC YX/GLC YRTM/GLC qGLC qRTM 

 g/L g/L mg/L g/L g/g mg/g g/g.h mg/g.h 

CT6 9,6 3,23 386 0 0,33 40,2 0,19 7,78 

CT16 14,9 3,08 174 3,4 0,27 15,1 0,23 3,67 

CT16 20,8 2,96 115 9,2 0,25 9,9 0,25 2,53 

CT16 24,4 3,14 121 12,9 0,27 10,5 0,23 2,51 

 

 

 

 



116 

Tabela 4.7: Concentração de glicose na alimentação (GLCo), concentrações de 
piruvato, citrato, succinato, lactato e acetato, para meio limitado em fosfato, D=0,065 
h-1. 

Ensaio GLCo 
G/L 

Piruvato 
mmol/L 

Citrato 
mmol/L 

Succinato 
mmol/L 

Lactato 
mmol/L 

Acetato 
mmol/L 

CT6 9,6 - 0,11 - 0,67 - 

CT16 14,9 * 0,44 2,88 - 10,4 

CT16 20,8 * 0,64 7,91 - 12,1 

CT16 24,4 0,01 0,78 4,05 - 18,9 

*traços 
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Figura 4.30: Concentração celular (X), de glicose (GLC) e de retamicina (RTM) 
para cultivos com meio limitado em fosfato com diferentes concentrações de 
glicose na alimentação (GLCo). 
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Analisando-se a Figura 4.30 verifica-se que a concentração celular manteve-

se praticamente inalterada em todas as diferentes concentrações de glicose 

empregadas, cerca de 3,0 g/L, evidenciando que o meio era realmente limitado por 

fosfato e não por carbono. Lebrihi, Lefebvre e Germain (1988) em cultivos de 

Streptomyces clavuligerus, empregando diferentes concentrações iniciais de amido, 

variando entre 2 e 24 g/L, verificaram que com concentrações de amido superiores a 

11 g/L não mais se observava incremento na concentração celular, mas os autores 

não identificaram o nutriente limitante. 

A concentração de retamicina diminuiu com o aumento da concentração de 

glicose na alimentação, sendo que o maior valor de RTM foi obtido empregando-se 

concentração de glicose na alimentação de 10 g/L, 386 mg/L. Com concentrações 

de glicose no meio de 20 e 25 g/L, as produções obtidas foram semelhantes, 115 e 

121 mg/L, respectivamente. A velocidade específica de produção (qRTM) foi de 7,8 
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Figura 4.31: Velocidade específica de produção de retamicina (qRTM) e de 
consumo de glicose (qGLC) para cultivos com meio limitado em fosfato com 
diferentes concentrações de glicose na alimentação (GLCo) 
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mg/g.h quando se empregou GLCo de 10 g/L, qRTM foi reduzida a 3,7 mg/g.h 

quando se empregou GLCo de 15 g/L e para as duas maiores concentrações de 

glicose, qRTM foi de cerca de 2,5 mg/g.h, conforme pode ser visto na Figura 4.31. 

Estes dados demonstram o efeito repressor exercido pela glicose sobre a síntese de 

retamicina, em consonância com dados obtidos por Escalante et al. (1999) no estudo 

da produção de antraciclinas por Streptomyces peucetius var. caesius. 

Como esperado, a concentração de glicose residual aumentou com o 

incremento de GLC na alimentação, atingindo valor de cerca de 13 g/L quando se 

empregou concentração de 25 g/L na alimentação. A velocidade específica de 

consumo de glicose (qGLC) foi de 0,19 g/g.h para 10 g/L de concentração de glicose 

na alimentação. Quando se empregaram concentrações de glicose maiores, qGLC 

foi de cerca de 0,23 g/g.h; este incremento em qGLC para um mesmo valor de 

velocidade específica de crescimento é um indício de intensificação no metabolismo 

de “overflow” (ZENG; DECKWER, 1995). 

Analisando-se a Figura 4.31, verifica-se que quanto maior a velocidade 

específica de consumo de glicose (qGLC), menor a velocidade específica de 

produção de retamicina (qRTM), o que indicaria que o fluxo de glicose teria papel 

importante na repressão da biossíntese do antitumoral. Porém, estudo de Kwakman 

e Postma (1994) mostra que a própria enzima glicose quinase deva exercer papel 

regulatório e não necessariamente o fluxo através da via glicolítica. Já Lebrihi, 

Lefebvre e Germain (1988) propõem que a função regulatória no fenômeno da 

repressão catabólica seja exercida não pela presença da fonte de carbono, mas por 

intermediários da via glicolítica, como a frutose-1,6-bisfosfato e a glicose-6-fosfato, 

Ou seja, as hipóteses sobre os mecanismos da repressão catabólica sugerem que 

as relações entre a concentração de glicose e a produção do metabólito secundário, 
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ou entre a velocidade específica de consumo de glicose e a produção não são 

necessariamente, de causa e efeito. 

Quanto ao fator de conversão glicose a célula (YX/GLC), este foi de 0,33 g/g 

para concentração de glicose 10 g/L. Para concentrações maiores de glicose, YX/GLC 

foi de cerca de 0,27 g/g. 

Analisando-se os dados da Tabela 4.7, verifica-se que a excreção de ácidos 

orgânicos no meio aumenta com o incremento da concentração de glicose no meio 

de alimentação, confirmando a ocorrência de metabolismo de “overflow”. 

O aumento da excreção de ácido cítrico concomitantemente com o 

incremento da concentração de glicose no meio, parece indicar a ocorrência de 

queda na atividade da enzima que converte α-cetoglutarato em succinil-CoA como 

uma conseqüência da repressão catabólica (CORVINI et al. 2004). Este fato pode 

indicar um problema na geração de precursores para a biossíntese do antitumoral, 

visto que, uma das possíveis origens de propionil-CoA é a partir do rearranjo de 

succinil-CoA (HUTCHINSON et al., 1993). Embora uma menor atividade no ciclo dos 

ácidos tricarboxílicos possa significar maior disponibilidade de malonil-CoA, que 

pode ser obtida por carboxilação de acetil-CoA (MARTÍN; LIRAS, 1986). 

A partir dos dados obtidos, verificou-se que a condição mais favorável para o 

acúmulo de retamicina é aquela na qual se empregou concentração de glicose na 

alimentação de 10 g/L. Empregando-se concentrações maiores de glicose na 

alimentação, a repressão catabólica leva a queda na produção do antitumoral. 
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4.9 Resultados da análise morfológica 

 

 

Conforme mencionado no item 3.6, realizou-se análise morfológica em parte 

dos cultivos realizados (CT4 a CT15) procurando detectar possível correlação entre 

os diferentes tipos de limitação nutricional, a morfologia do microrganismo e a 

síntese de retamicina. 

A análise morfológica mostrou que as classes morfológicas predominantes 

foram clumps e hifas, não se verificando a ocorrência de pellets, possivelmente 

devido à fragmentação produzida pelo cisalhamento, visto que os tempos de 

residência eram elevados, variando de 14h a 40 h (PAMBOUKIAN; FACCIOTTI, 

2004). A Figura 4.32 traz a fração percentual em área de clumps para os ensaios 

realizados com diferentes meios e as respectivas concentrações de retamicina. 
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Figura 4.32: Fração de área de clumps (%Acl) e concentrações de retamicina 
(RTM) em função da vazão específica de alimentação para os meios limitados 
em fosfato (LimP), em carbono (LimC) e nitrogênio (LimN). 
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Na Figura 4.32 observa-se que a fração de área de clumps é menor no meio 

limitado em fosfato, atingindo um mínimo de cerca de 30 % da área total dos objetos 

medidos em D=0,025 h-1. Os dados parecem indicar uma relação entre a fração de 

área de clumps com a produção, pois, em todos os casos, verificou-se uma fração 

de área (%Acl) menor nos pontos de maior concentração de retamicina, 32%, 41% e 

64%, para os meios limitados em fosfato, carbono e nitrogênio, respectivamente. 

Estudos de Pamboukian (2003) sugeriam uma relação entre classes morfológicas e 

a produção de retamicina, sendo que a morfologia que favoreceria a produção seria 

a de clumps. Comparando-se com os dados obtidos por Pamboukian e Facciotti 

(2004), verifica-se que as frações de clumps aqui observadas foram 

significativamente menores para mesma faixa de valores de D, no referido estudo, 

as quais nunca foram inferiores a 80 %. Ressalve-se o fato de as condições 

empregadas serem significativamente diferentes, pois, no estudo anterior, foi 

empregado um meio complexo, ao contrário da presente situação, o que pode levar, 

portanto, a morfologias distintas. 
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A Figura 4.33 mostra que não houve diferenças significativas nos diâmetros 

equivalentes dos clumps, variando entre 60 a 75 µm, não sendo possível, portanto, 

estabelecer uma correlação entre a dimensões dos clumps e o acúmulo do 

antitumoral. As dimensões médias de clumps observadas por Pamboukian (2003) 

em cultivos contínuos com valores de D semelhantes, entre 0,03 e 0,05 h-1, foram 

em torno de 100 µm a 130 µm, superiores, portanto, aos valores observados no 

presente trabalho. 
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Figura 4.33: Concentrações de retamicina e diâmetro equivalente médio de 
clumps em função da vazão específica de alimentação (D) para meios limitados 
em fosfato (LimP), em carbono (LimC) e nitrogênio (LimN). 
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5.CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos cultivos em incubador rotativo pôde-se chegar às seguintes 

conclusões: 

a) Os ensaios SS2b e SS4 mostraram que a adição de solução de 

elementos traço em quantidades superiores a 20 mL por litro de meio não 

trouxe impacto adicional sobre o crescimento; 

b) Os ensaios SS4 e SS5 mostraram que a adição de solução de 

vitaminas não trouxe diferença significativa sobre o crescimento. 

 

A partir dos cultivos contínuos chegaram-se às seguintes conclusões: 

c) O método proposto por Yee e Blanch (1998) permitiu obter formulações 

de meio com diferentes limitações nutricionais; 

d) Pôde-se verificar o impacto de diferentes limitações nutricionais sobre o 

metabolismo do microrganismo e, em particular, sobre a produção a 

retamicina; 

e) A limitação por nitrogênio é desfavorável para o acúmulo de retamicina, 

resultando nas menores concentrações de produto; o maior valor de 

velocidade específica de produção (qRTM) obtido foi de 4,2 mg/g.h, em 

D=0,043 h-1; o maior valor de produtividade em retamicina (PRTM) obtido 

foi de 12 mg/L.h, em D= 0,043 h-1, o menor valor de PRTM observado em 

todos os ensaios foi obtido com D=0,025 h-1, 5 mg/L.h; 

f) A limitação por fosfato mostrou-se mais favorável para o acúmulo de 

retamicina; o maior valor de velocidade específica de produção (qRTM) 
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obtido foi de 9,2 mg/g.h em D=0,075 h-1; o maior valor de produtividade 

em retamicina (PRTM) foi obtido empregando-se esta limitação, em D= 

0,065 h-1, 25 mg/L.h; 

g) O emprego de elevadas concentrações de fosfato apresentou efeito 

repressor sobre a síntese de retamicina; 

h) O emprego de meio limitado em carbono levou a concentrações 

intermediárias de retamicina; os valores de velocidade específica de 

produção (qRTM) variaram entre 3,0 e 6,6 mg/g.h; o maior valor de 

produtividade em retamicina (PRTM) obtido foi de 16,5 mg/L.h, em D= 

0,043 h-1; 

i) Analisando-se os perfis de velocidade específica de produção de 

retamicina (qRTM), observou-se, quando se empregou meio limitado em 

fosfato, uma relação linear entre qRTM e D(µ). Já sob as outras duas 

limitações nutricionais, não se observou relação entre as duas grandezas; 

j) A limitação por carbono favoreceu o crescimento celular, sendo que os 

maiores valores de fator de conversão glicose a célula (YX/GLC) foram 

obtidos empregando-se esta limitação nutricional, cerca de 0,40 g/g; 

k) Nos meios limitados em nitrogênio e fosfato, os valores de fator de 

conversão glicose a célula (YX/GLC) foram menores, variando ao redor de 

0,30 g/g; 

l) O emprego de concentrações de glicose na alimentação (GLCo) 

maiores que 10 g/L levou à ocorrência de repressão catabólica, 

prejudicando a produção de retamicina; a concentração de produto caiu 

de 386 mg/L, quando se empregou GLCo=10 g/L, para 121 mg/L, quando 

se empregou GLCo=25 g/L; 
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m) Os dados relativos à excreção de ácidos orgânicos confirmaram a 

ocorrência do fenômeno do metabolismo de “overflow”, com maior 

excreção destas substâncias sob limitação por nitrogênio e fosfato; 

n) A análise morfológica não permitiu estabelecer clara relação entre as 

diferentes limitações nutricionais e a morfologia; 

o) Os dados da análise morfológica indicam uma possível relação entre a 

fração em área de diferentes classes morfológicas e o acúmulo de 

retamicina. Aparentemente, há maior produção com menor fração de 

clumps; 

p) Em relação às dimensões médias dos objetos, observou-se que os 

valores de diâmetro equivalente médio dos clumps foram semelhantes 

nas condições estudadas, não sendo possível verificar relação entre estas 

grandezas e o acúmulo de retamicina. 

 

Analisando-se o ensaio ST, chegou-se à seguinte conclusão: 

q) Verificou-se que há correlação entre as duas metodologias de 

determinação de retamicina, apesar de o coeficiente de correlação ter 

sido baixo, possivelmente devido ao baixo número de amostras. 
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A1 

APÊNDICE 

Dados dos ensaios 

Nas tabelas abaixo encontram-se os resultados experimentais dos ensaios 

realizados. 

 
Tabela A1: Concentração celular, de glicose e pH para o ensaio SS1. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

pH 

0 0,20 9,90 6,3 
24 1,12 6,22 5,9 
48 0,98 4,28 4,5 

 
Tabela A2: Concentração celular, de glicose e pH para o ensaio SS2. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

pH 

0 0,20 9,90 6,3 
24 1,26 5,55 5,0 
48 0,86 4,28 4,25 

 
Tabela A3: Concentração celular, de glicose e pH para o ensaio SS3. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

pH 

0 0,20 9,90 6,3 
23 1,49 6,38 6,3 
48 1,85 0,02 4,7 

 
Tabela A4: Concentração celular, de glicose e pH para o ensaio SS2b. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

pH 

0 0,29 9,20 6,2 
24 1,59 4,48 6,1 
48 1,45 0,29 4,9 

 
Tabela A5: Concentração celular, de glicose e pH para o ensaio SS4. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

pH 

0 0,33 9,02 6,3 
24 1,60 4,37 6,1 
48 1,26 0,17 3,9 
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Tabela A6: Concentração celular, de glicose e pH para o ensaio SS5. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

pH 

0 0,31 9,36 6,3 
24 1,49 4,01 5,7 
48 1,53 0,35 5,0 

 
Tabela A7: Concentração celular, de glicose e de retamicina para o ensaio CT3. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

RTM 
mg/L 

0 0,40 10,89 - 
6 0,43 10,16 - 
12 0,83 6,79 - 
18 1,40 7,19 - 
24 2,96 1,64 329 
47 4,70 0,99 364 
57 4,71 - 413 
71 4,41 0,07 351 
76 4,43 - 315 
81 4,19 - 280 
95 4,07 0,11 185 
100 4,09 - 141 
105 4,20 - 134 
119 4,35 0,10 127 
123 4,32 0,07 118 
128 4,24 0,10 109 
142 4,19 0,10 134 
143 4,23 0,10 125 
145 4,19 0,11 131 
147 4,12 0,12 131 
150 4,16 0,09 138 
167 4,72 0,06 209 
172 4,79 - 241 
177 4,75 - 275 
191 4,91 0,08 342 
200 4,76 - 353 
215 4,44 0,06 351 
223 4,31 - 386 
239 3,86 0,08 306 
268 3,62 0,06 274 
285 3,54 0,06 275 

 
Tabela A8: Concentração celular, de glicose e de retamicina para o ensaio CT4. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

RTM 
mg/L 

0 0,41 9,25 - 
6 0,53 - - 
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24 2,78 8,93 343 
47 4,67 1,08 426 
71 4,67 0,76 509 
95 5,36 - 567 
119 5,89 - 602 
143 6,50 0 571 
167 6,04 0 563 
191 5,36 0 564 
215 5,87 0 621 
239 5,86 0 573 
263 5,68 0 556 
287 5,71 0 525 
311 5,14 0 448 
335 4,46 0 329 
359 4,31 0 307 
383 3,70 0 262 
407 3,71 0 259 
417 3,83 0 252 
431 3,78 0 239 
455 3,83 0 249 
479 3,85 0 259 
482 3,57 0 218 
485 3,59 0 234 
488 3,61 0 222 
493 3,55 0 193 
503 3,48 0 191 
508 3,51 0 178 
527 3,47 0 225 
531 3,44 0 225 

 
Tabela A9: Concentração celular, de glicose e de retamicina para o ensaio CT5. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

RTM 
mg/L 

0 0,40 9,77 - 
24 2,79 2,68 346 
47 4,35 0,46 - 
71 4,74 0,54 539 
95 5,36 0,05 637 
143 3,24 1,23 401 
167 2,79 1,56 350 
191 2,50 1,92 334 
215 2,28 1,99 289 
239 2,40 1,23 302 
249 2,37 1,16 291 
263 2,30 1,36 286 
264 2,29 1,20 287 
266 2,39 0,93 275 
268 2,56 1,33 276 
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270 2,56 1,10 269 
272 2,45 1,10 260 
287 2,89 0,01 248 
311 2,46 0,65 278 

 
Tabela A10: Concentração celular, de glicose e de retamicina para o ensaio CT6. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

RTM 
mg/L 

0 0,38 10,34  
24 2,07 4,76 278 
47 4,96 0,06 425 
71 5,20 0,50  
95 5,60 0 582 
119 6,10 0 661 
143 6,81 0 748 
167 7,52 0 840 
191 5,63 0 737 
215 4,67 0 618 
239 4,53 0 592 
263 4,16 0 533 
287 3,89 0 467 
311 3,34 0 523 
335 3,36 0 472 
345 3,37 0 441 
359 3,23 0 423 
369 3,19 0 366 
383 3,15 0 391 
390 3,33 0 386 
407 3,00 0 460 
431 2,81 0 488 
455 3,09 0 467 
479 3,25 0 441 
503 3,13 0 373 
527 3,13 0 362 
537 3,13 0 359 
551 3,06 0 353 
561 3,03 0 376 
574 3,14 0 373 

 
Tabela A11: Concentração celular, de glicose e absorbância a 547 nm para o ensaio 
CT9. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

Abs 

0 0,31 10,36  
24 1,40 6,22 0,112 
47 5,34 -0,01 0,234 
71 4,92 -0,01 0,269 
95 7,26 -0,01 0,420 
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119 8,65 0,16 0,379 
143 9,16 -0,01 0,380 
167 5,25 0,00 0,280 
191 4,42 0,01 0,241 
216 3,22 0,09 0,161 
240 2,50 2,05 0,083 
264 2,48 2,82 0,105 
273 2,28 3,23 0,107 
288 2,23 3,16 0,099 
297 2,21 2,95 0,099 
312 2,65 2,82 0,105 
321 2,58 2,33 0,113 
360 3,30 1,98 0,215 
384 3,77 0,00 0,270 
408 3,64 0,00 0,345 
432 3,60 0,00 0,310 
456 3,88 0,00 0,249 
480 3,89 0,00 0,219 
492 3,87 0,00 0,205 
504 3,89 0,00 0,207 
516 3,91 0,00 0,186 
528 3,66 0,00 0,197 

 
Tabela A12: Concentração celular, de glicose e absorbância a 547 nm para o ensaio 
CT10. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

Abs 

0 0,43 10,10  
24 2,13 5,90 0,138 
47 4,49 1,60 0,166 
71 3,69 0,80 0,099 
95 2,70 1,20 0,057 
119 2,93 1,33 0,042 
143 3,23 1,55 0,062 
153 2,76 3,08 0,076 
167 2,56 3,08 0,086 
191 4,07 0,70 0,147 
215 3,97 0,10 0,207 
239 4,00 0,00 0,208 
263 3,66 0,00 0,219 
287 3,33 0,00 0,219 
311 3,36 0,00 0,191 
335 3,00 0,00 0,196 
359 3,07 0,00 0,196 
383 3,01 0,00 0,243 
393 2,75 0,00 0,229 
407 2,72 0,00 0,209 
415 2,94 0,00 0,195 
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431 3,15 0,00 0,209 
 
Tabela A13: Concentração celular, de glicose e absorbância a 547 nm para o ensaio 
CT11. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

Abs 

0 0,40 10,74  
24 2,59 4,92 0,150 
47 4,30 0,00  
71 4,26 0,00 0,284 
95 3,92 0,00 0,330 
119 3,55 0,00 0,288 
143 3,64 0,00 0,259 
167 4,08 0,00 0,248 
191 3,79 0,00 0,242 
215 4,31 0,00 0,243 
239 3,76 0,00 0,219 
263 3,51 0,00 0,239 
287 3,38 0,00 0,248 
311 2,83 0,00 0,244 
335 2,69 0,00 0,282 
359 2,68 0,00 0,303 
383 2,52 0,00 0,338 
407 2,38 0,00 0,337 
431 2,29 0,00 0,322 
455 2,34 0,00 0,300 
479 2,29 0,00 0,308 
503 2,33 0,00 0,295 
527 2,13 0,00 0,290 
551 2,30 0,00 0,280 
575 2,31 0,00 0,283 

 
Tabela A14: Concentração celular, de glicose e de retamicina para o ensaio CT15. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

RTM 
mg/L 

318 4,27 0,00 527 
335 4,03 0,00 498 
359 4,16 0,00 521 

    
606 2,55 0,00 225 
623 2,66 0,00 213 
631 2,72 0,00 194 
647 2,71 0,00 198 
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Tabela A15: Concentração celular, de glicose e absorbância a 547 nm para o ensaio 
CT16. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

Abs 

0 0,35 - - 
24 2,98 - 0,650 
71 5,44 - 0,306 
95 4,72 - 0,240 
119 5,01 - 0,115 
143 5,57 - 0,084 
191 6,76 - 0,229 
215 6,54 - 0,268 
223 6,43 - 0,268 
239 6,24 2,34 0,300 
247 6,72 3,37 0,273 
263 5,85 6,97 0,309 
287 5,45 6,24 0,261 
311 4,65 8,79 0,260 
335 4,85 8,43 0,272 
359 4,12 9,34 0,237 
383 3,58 - 0,150 
391 3,54 9,06 0,105 
407 2,99 9,44 0,112 
415 2,89 9,06 0,101 
431 3,01 9,06 0,084 
455 3,04 12,10 0,107 
479 3,19 13,24 0,120 
503 3,17 - 0,138 
527 3,28 13,24 0,114 
535 3,24 13,05 0,133 
551 3,11 12,86 0,127 
559 3,08 12,86 0,136 
575 2,86 7,27 0,133 
599 2,91 4,46 0,139 
623 2,93 3,62 0,130 
647 2,81 3,55 0,141 
655 2,99 3,55 0,116 
671 3,07 - 0,160 
679 3,19 3,08 0,146 
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Tabela A16: Concentração celular, de glicose e de retamicina para ensaios 
contínuos, com os respectivos desvios-padrão. 
Ensaio D 

h-1 
X 

g/L 
GLC 
g/L 

RTM 
mg/L 

CT3 0,065 4,27±0,07 0,09±0,01 124±9 
CT4 0,065 3,82±0,03 0 253±9 
CT5 0,075 2,33±0,06 1,2±0,1 288±11 
CT6 0,065 3,23±0,08 0 386±14 
CT6 0,043 3,10±0,05 0 366±9 
CT9 0,075 2,41±0,19 2,8±0,5 209±12 
CT9 0,043 3,85±0,09 0 266±10 
CT10 0,075 2,87±0,28 2,3±1,0 117±37 
CT10 0,043 2,91±0,18 0 286±3 
CT11 0,025 2,28±0,07 0 362±17 
CT15 0,025 4,15±0,12 0 515±15 
CT15 0,025 2,66±0,08 0 201±10 

 
Tabela A17: Concentração celular, de glicose e de retamicina para ensaios com 
diferentes concentrações de glicose na alimentação, com os respectivos desvios-
padrão. 
Ensaio GLCo 

g/L 
X 

g/L 
GLC 
g/L 

RTM 
mg/L 

 9,6 3,23±0,08 0 386±14 
 14,9 3,08±0,10 3,4±0,3 174±11 
 20,8 2,96±0,07 9,2±0,2 115±16 
 24,4 3,14±0,14 12,9±0,1 121±12 

 
Tabela A18: Concentração celular, de glicose, de retamicina e absorbância a 547 nm 
para o ensaio ST. 

t 
h 

X 
g/L 

GLC 
g/L 

Abs RTM 
mg/L 

0 0,24 9,64 - - 
6 0,35 6,60 - - 
12 0,69 6,22 - - 
18 1,29 6,29 - - 
24 2,53 3,10 0,106 232 
30 4,08 0,00 0,217 344 
36 3,40 0,00 0,231 - 
42 3,02 0,00 0,228 299 
46 3,14 0,00 0,249 343 
50 3,05 0,00 0,217 311 
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Tabela A19: Frações em área de clumps e hifas para cultivos com meio limitado em 
carbono 
Ensaio D 

h-1 
%Acl %Ahf 

CT11 0,025 0,41 0,59 
CT9 0,043 0,83 0,17 
CT9 0,075 0,67 0,33 

 
Tabela A20: Frações em área de clumps e hifas para cultivos limitados em nitrogênio 
Ensaio D 

h-1 
%Acl %Ahf 

CT15 0,025 0,79 0,21 
CT10 0,043 0,64 0,36 
CT10 0,075 0,77 0,23 

 
Tabela A21: Frações em área de clumps e hifas para cultivos com meio limitado em 
fosfato 
Ensaio D 

h-1 
%Acl %Ahf 

CT15 0,025 0,32 0,68 
CT6 0,043 0,54 0,46 
CT5 0,075 0,52 0,48 

 
Tabela A22: Diâmetro equivalente de clumps e hifas para cultivos com meio limitado 
em carbono 
Ensaio D 

h-1 
Dcl 
µm 

Dhf 
µm 

CT11 0,025 64,3 24,7 
CT9 0,043 73,8 35,3 
CT9 0,075 72,5 33,5 

 
Tabela A23: Diâmetro equivalente de clumps e hifas para cultivos com meio limitado 
em nitrogênio 
Ensaio D 

h-1 
Dcl 
µm 

Dhf 
µm 

CT15 0,025 74,7 31,3 
CT10 0,043 63,6 29,7 
CT10 0,075 61,0 30,0 

 
Tabela A24: Diâmetro equivalente de clumps e hifas para cultivos com meio limitado 
em fosfato 
Ensaio D 

h-1 
Dcl 
µm 

Dhf 
µm 

CT15 0,025 75,0 31,0 
CT6 0,043 62,4 24,9 
CT5 0,075 67,0 31,0 

 


