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Biotecnologia: 
Da seleção Da célula ao proDuto final

Juan Daniel rivalDi

A biotecnologia consiste na aplicação de 
organismos vivos, sistemas ou processos 
biológicos para a obtenção ou modificação 
de compostos químicos de interesse 
comercial, integrando conhecimentos 
de diversas áreas das ciências como 
bioquímica, química, microbiologia e 
engenharia química. Os microrganismos 
são agentes produtores de moléculas de 
extensa aplicação na indústria de alimentos, 
química, farmacêutica, cosmética e de 
biocombustíveis. Bactérias, leveduras e 
fungos, sob condições controladas de 
crescimento, produzem ácidos orgânicos, 
álcoois, proteínas, drogas terapêuticas, 
vitaminas, aromas, antibióticos e 
moléculas commodities, como etanol e 
ésteres de ampla utilização na indústria 
química. Entre as principais estirpes 
utilizadas como “fábrica” de biomoléculas 
se incluem Escherichia coli, Saccharomyces 
cerevisiae, Pichia pastoris, Candida sp., 
Lactobacillus sp., Lactococcus sp. De forma 
geral, a obtenção de bioprodutos se realiza 
mediante a bioconversão microbiana de 
matérias primas de baixo custo com um 
mínimo efeito sobre o meio ambiente, 
uma vantagem comparativa em relação 
a processos químicos tradicionais. A 

maior parte dos trabalhos científicos 
recentemente publicados utiliza resíduos 
agroindustriais como fonte de carbono, 
sendo o melaço de cana de açúcar, soro 
de queijo, glicerol e hidrolisado de origem 
lignocelulósico, os mais importantes 
substratos. Vários produtos biotecnológicos 
como antibióticos, proteínas, ácido 
ribonucleico (ARN), ribonucleotídeos, 
nucleosídeos e compostos derivados dos 
mesmos, apresentam efeitos terapêuticos 
e imunoestimuladores em humanos. Da 
mesma forma, bactérias probióticas, são 
incorporadas nas dietas de humanos e 
animais por promover benefícios à saúde 
do hospedeiro. Moléculas biológicas 
vêm sendo sintetizadas com auxilio da 
bioinformática, que simula processos 
metabólicos para a síntese de um 
composto determinado, nas inúmeras 
vias metabólicas; facilitando a posterior 
manipulação do genoma do hospedeiro 
para obter rendimentos elevados da 
substância alvo. A simulação metabólica, 
transcriptômica e metabolômica são 
tecnologias emergentes que contribuem 
para a otimização de processos 
biotecnológicos. As biomoléculas 
obtidas por fermentação são separadas 
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e purificadas mediante técnicas de 
precipitação, destilação, filtração por 
membranas e cromatografia, entre outros. 
O interesse crescente pelos processos 
de purificação de biomoléculas deve-se 
principalmente à demanda das indústrias 

de produtos com alto grau de pureza. Em 
resumo, a biotecnologia aplica técnicas 
avançadas das ciências da vida para o 
desenvolvimento de produtos comerciais 
a partir de microrganismos ou moléculas 
com funções biológicas inovadoras.




