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Introdução

A biotecnologia é a aplicação de organimos e de 
sistemas biológicos na produção de bens e serviços [1]. 
Tradicionalmente, a aplicação da biotecnologia na 
indústria de alimentos se restringia à produção de pães, 
queijos, álcool, vinagre e iogurte. Mais recentemente, 
houve um aumento do interesse pelo uso dessa 
tecnologia na extração e produção de ingredientes não 
nutritivos, biologicamente ativos. Existem muitos 
progressos nas técnicas de produção de alimentos e 
bioingredientes por fermentação, por processos 
enzimáticos e por engenharia genética a partir de 
sistemas biológicos derivados do DNA recombinante 
(rDNA) [2]. 

Segundo Tortora et al. [3], a produção em larga 
escala de microrganismos, células ou componentes 
celulares e seus produtos são o resultado da 
biotecnologia. Há centenas de anos, as pessoas têm 
consumido alimentos que são produzidos pela ação de 
microrganismos. Mas, só a pouco mais de cem anos, os 
cientistas demostraram que os microrganismos são 
responsáveis pela produção de muitos produtos, 
podendo ser usado como matéria-prima barata e 
abundante, a temperaturas e pressões normais, evitando 
a necessidade de sistemas pressurizados, caros e 
perigosos e, de modo geral, não produzem resíduos 
tóxicos. 

Esse desenvolvimento rápido levou a uma melhor 
compreensão das relações entre microrganismos 
específicos e seus produtos e atividades. Indústrias 
específicas tornaram-se ativas em pesquisas 
microbiológicas e os selecionaram pelas suas 
qualidades especiais [3]. 

Diante do progresso que a biotecnologia vem 
desenvolvendo na fabriação de produtos e serviços 
com impacto na vida do produtor e consumidor, o 
presente estudo teve como objetivo conhecer a 
biotecnologia dos alimentos, substâncias químicas e 
farmacêuticas, delimitando parâmetros físicos, 
químicos e biológicos, para futuros trabalhos 
comparativos, visando a importância da biotecnologia.

Material e métodos

O trabalho monográfico foi realizado através de 
levantamentos de informações atualizadas sobre o tema 
sob a forma de revisão de literatura, utilizando-se 
artigos da base de livros, artigos científicos, revistas 
especializadas e informações online de várias 
homepages entre 2006 e 2007. Nas informações 

obtidas, foram abordadas a utilização dos 
microrganismos em processos biotecnológicos e seus 
benefícios para o homem e o meio ambiente.

Resultados e Discussão

A fermentação por microrganismos é a tecnologia de 
bioprocessamento mais antiga e também a mais 
conhecida. Os produtos da fermentação eram 
originalmente derivados de uma série de reações 
catalisadas pelas enzimas que eles utilizavam no 
metabolismo da glicose. Neste processo para obtenção 
de energia, os microrganismos sintetizam produtos 
secundários que são amplamente utilizados, a citar: 
dióxido de carbono, para a fermentação de pães; etanol, 
na fabricação de vinhos e cerveja; ácido lático, na de 
iogurtes; ácido acético (vinagre), para conservação de 
alimentos; entre outros [4]. 

Estes microrganismos são utilizados na produção de 
antibióticos, aminoácios, hormônios, vitaminas, 
solventes industriais, pesticidas, agentes processadores 
de alimentos, pigmentos, enzimas, inibidores e 
fármacos [5] (Tabela 1).

As bactérias lácticas (BL), Gram-positivas e
anaeróbias facultativas, são capazes de converter 
açúcar em ácido lático, estando associadas ao preparo 
de iogurtes, queijos, leites, pães, manteiga, vinhos, 
carnes, embutidos, picles e silagem [6]. Uma atividade 
probiótica exercida pelas BL’s é higienizar o tubo 
digestivo, que hospeda uma microbiota abundante, 
defendendo o hospedeiro de infecções digestivas 
causadas por bactérias patogênicas [7]. As vitaminas 
também podem ser sintetizadas por microganismos, 
como por exemplo a riboflavina, cobalamina, ácido 
ascórbico, β-caroteno e ergosterol [8]. Uma outra 
forma de utilização é na produção de vacinas de DNA, 
que consiste em um vetor de expressão, no qual se 
insere uma construção genética com o gene codificador 
do antígeno, um promotor eucarionte, sequências 
acentuadoras e um gene seletivo (marcador) [4]. 
Oferece vantagens por não possuir riscos de causar 
infecção, seus plasmídeos podem ser desenhados para 
carrear vários genes e a imunidade adquirida persiste 
por um longo período [9]. 

Tortora et al. [3] relata que todos os antibióticos 
eram originalmente produtos do metabolismo 
microbiano. Hoje são selecionados os mais produtivos
por manipulação genética e nutricionais. A extração do 
antibiótico é dificultada pela baixa concentração do 
produto (1 a 2%) de caldo fermentado, sensibilidade 
dos antibióticos ao pH, temperatura e a presença de 



vários outros materiais dissolvidos ou em suspensão no 
caldo fermentado. As três fases básicas do processo de 
extração de antibióticos são: retirada de sólidos, 
extração ou fracionamento, concentração e purificação 
do antibiótico. 

A diversidade de enzimas microbianas úteis é quase 
sem limite e pode trazer um futuro bastante promissor. 
O desenvolvimento dos métodos de fermentação para 
produção de enzimas por microrganismos não tem 
assegurado um suprimento potencialmente ilimitado, 
mas tornou possível a gênese de novos sistemas 
enzimáticos que não puderam ser obtidos das fontes 
animais e vegetais [10]. As enzimas são amplamente 
utilizadas na indústria, como por exemplo, as amilases 
na produção de xaropes a partir do amido de milho, na 
produção de papéis (um revestimento para lisura) e na 
produção de glicoses de amido. Os fungos eram 
utilizados como processo básico para um preparado 
enzimático conhecido como koji (fluorescência do 
mofo) usado na fermentação de produtos a base de 
soja. A amilase no koji transforma o amido em 
açúcares e enzimas proteolíticas que convertem a 
proteína nos grãos de soja para uma forma mais 
digerível e saborosa [3].

Na agricultura orgânica o uso de biofertilizantes 
líquidos, na forma de fermentados enriquecidos tem 
sido um dos processos mais empregados no manejo 
trofobiótico de pragas e doenças. Os biofertilizantes 
funcionam como promotores de crescimento e como 
elicitores na indução de resistência sistêmica na planta, 
ajudando na proteção da planta contra o ataque de 
doenças e pragas, por ação repelente, fagodetergente 
(inibidores de alimentação) o afetando o seu 
desenvolvimento e reprodução. A potência biológica 
de um biofertilizante é expressa pela grande quantidade 
de microrganismos ali existentes, responsáveis pela 
liberação de metabólitos e antimetabólitos, entre eles 
vários antibióticos e hormônios vegetais [11]. 

No cultivo de plantas transgênicas, técnica que pode 
contribuir de forma significativa para o melhoramento 
genético de plantas, os microrganismos são utilizados 
na transformação genética destas plantas, inserindo 
genes de interesse agronômico, visando o aumento da 
produção de alimentos, fibras e óleos, como também na 
fabricação de fármacos e outros produtos industriais 
[13].

Outra utilização de microrganismos é participação 
significativa da eliminação ou redução acentuada dos 
níveis de defensivos agrícolas empregados na 
agricultura convencional. Apresentam capacidades 
metabólicas distintas que traduzem em habilidade de 
degradar compostos orgânicos os mais diversos [12].

Na biorremediação, os organismos vivos são 
utilizados tecnologicamente para remover e reduzir 
poluentes ambientais. É uma alternativa 
ecologicamente mais adequada e eficaz para o 
tratamento de ambientes contaminados com moléculas 
orgânicas de difícil degradação, metais pesados, 
denominados recalcitrantes, que podem ser de origem 
natural, sintetizadas pelo metabolismo biológico ou 
sintéticas, produzidas pro tecnologias industriais 
modernas e estranhas ao meio ambiente natural, 
denominadas xenobióticas. A biorremediação é uma 

tecnologia complexa e sua implementação ocorre em 
etapas que compreendem um estudo do ambiente, do 
tipo de contaminante, dos riscos e da legislação 
pertinente. É necessária uma caracterização do tipo, da 
quantidade do poluente, bem como avaliações de 
natureza biológica, geológica, geofísica e hidrológica 
do sítio contaminado [14].

Sendo assim, os microrganismos têm sido 
amplamente úteis para a humanidade, mesmo quando 
era desconhecida sua existência, hoje representam uma 
tecnologia promissora em diversos ramos da 
biotecnologia. São necessários mecanismos legais para 
proteger a riqueza biológica do Brasil, assegurando 
dividendos, promovendo a conservação da 
biodiversidade e permitindo o treinamento de 
pesquisadores comprometidos com o país. 
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Tabela 1. Processos envolvendo microrganismos nos diversos setores da biotecnologia
PROCESSO BACTÉRIA REFERÊNCIA

Saccharomyces cerevisiae
Ostrowski et al.[15]; Bringhenti et al., 

[16]; Ribeiro Filho [17]
Fermentação alcoólica na fabricação de 

álcool
Lactobacillus fermentum Souza; Mutton [18]

S. cerevisiae, S. cerevisiae ellipsoideus; 
S. uvarum; Acetobacter aceti orleanensis; 
A. aceti xilinum; A. aceti liquefaciens; A. 
xylinoide; A. orleanense; A. acetigenum; 
A. schuetzenbachii; A. curvum; A. rances; 

A. pasteurianus levanensis; A. 
pasteurianus stunensis; A. peroxydans

Sachs [19]Fermentação alcoólica na fabricação de 
vinho e vinagre

S. cerevisiae Paz et al. [20]
Produção de glicerol S. cerevisiae; S. uvarum Gutierrez [21]

Produção de iogurtes
Lactobacillus casei; L. acidophilus; L. 

plantarum; L. fermentum; L. reuteri
Ouwehand et al. [22]

Síntese do β-caroteno Dunaliella bardawil Malacinski [4]
α-amilase, como detergente Aspergillus spp. Tortora et al. [3]

β-amilase, na produção de cerveja Bacillus subtilis Tortora et al. [3]
Celulose Tricoderma viride Tortora et al. [3]
Invertase S. cerevisiae Tortora et al. [3]
Lactase S. fragilis Tortora et al. [3]

Lipases, como detergente, na curtição de 
couro e produção de queijo

Aspergillus niger Tortora et al. [3]

Oxidades, no branqueamento de papel e 
tecido, papéis para teste de glicose

A. niger Tortora et al. [3]

Pectinases, em suco de frutas A. niger Tortora et al. [3]
Proteases, como amaciante de carne, no 

auxílio digestivo e curtição de couro
A. oryzae Tortora et al. [3]

Renina, na produção de queijo Mucor, Escherichia coli Tortora et al. [3]
Estreptoquinase, utilizado na lise de 

coágulos sanguíneos
Streptococcus β-hemolítico do grupo C Tortora et al. [3]

Fungo entomopatogênico Beauveria bassiana Chaboussou [23]
Biofertilizantes Bacillus thuringiense Medeiros et al. [24]

Degradação de moléculas químicas 
contidas em defensivos agrícolas

Aspergillus fumigauts, Rhizopus 
stolonifer, Rhodococcus sp., Nocardia 

sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp.

Behki & Khan [25]; Behki et al. [26]; 
Levanon [12]


