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AGENTES BIOQUÍMICOS 

 Enzimas 

 Extratos vegetais 

 Ácidos orgânicos 
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Enzimas 

 Proteínas com ação específica 

 Possuem sítios de reação 

 Agem em pequenas concentrações 

 Necessitam de substrato 

 Possuem mecanismo regulador de ação 

 Obedecem equações cinéticas  

 Necessitam de cofatores ( vit, minerais) 
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Extratos vegetais 

 Resinas ( gomas) (guar, xantana) 

 

 Óleos (rícino, peroba, semente de 
uva) 

 

 Taninos, flavonóides, chalconas, 
auronas, etc. 

 Ervas 

– Açafrão da Terra (Curcuma 
longa L.) - Rizoma  
Açafrão Oriental (Crocus 
sativus L.) - Estigma 
Alcarávia/Kímel (Carum carvi 
L.) - Fruto  
Alecrim da Serra (Dichiptera 
aromatica L.) - Folha 
Alecrim Extra (Rosmarinus 
officinalis L.) - Folha  
Alho (Allium sativum L.) - 
Bulbo 
 

 Anis Estrelado (Illicium verum 
Hoocker) - Fruto 
Baunilha (Vanilla planifolia L.) - 
Fruto 
Canela (Cinnamomum 
zeylanicum Ness) - Casca 
Cravo Indiano (Caryophyllus 
aromaticus) - Flor 
Damiana (Turnera diffusa W. 
Ex Schult) - Folha 
Endro (Anethum graveolens L.) 
- Fruto  
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Extratos vegetais 

 Ervas: 

– Erva Doce (Pimpinella anisum 
L.) - Fruto 
Estragão (Artemisia 
dracunculus L.) - Folha 
Feno Grego (Trigonella 
foenum-graecum L.) - Semente 
Funcho (Foeniculum vulgare 
Miller) - Fruto 
Gengibre mini (Zingiber 
officinale) - Rizoma 
Hortelã (Mentha piperita L.) - 
Folha  
Linhaça (Linum usitatissimum 
L.) - Semente 
Macis (Myristica fragans 
Houtt.) - Casca da Semente  
Manjericão (Ocimum 
basilicum L.) - Folha  

      Manjerona (Origanum majorana L.) 

- Folha 

Nóz Moscada (Myristica fragrans 

Hputtuyn) - Amêndoa 

Orégano (Origanum vulgare L.) - 

Folha 

Papoula Rubra (Papaver rhoeas 

L.) - Semente 

Sálvia Off. (Salvia officinalis L.) - 

Folha 

Sassafrás (Ocotea pretiosa Mez) - 

Lenho 

Tomilho (Thymus vulgaris L.) - 

Folha 

Zimbro (Juniperus communis L.) - 

Fruto  
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Extratos vegetais 

 Obtidos por prensagem 

 Percolação aquosa 

 Percolação hidro-alcoolica 

 Extração super-crítica 

 Decantação centrífuga 
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PRENSAGEM 
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PERCOLADORES 
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Extração supercrítica 
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DECANTAÇÃO CENTRÍFUGA 
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Ácidos orgânicos 

 Lático (ácido 2-hidróxipropanóico ) 

 

 Acético 

 

 Butírico (ácido butanóico) 

 

 Pirúvico (piruvato) 
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AGENTES BIOLÓGICOS 

 Fungos 

 Leveduras 

 Bactérias 

 Algas 
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Fungos 

 Rhizopus, Mucor: Produção de enzimas amilolíticas 

(amilases e glucoamilases) para a produção de 

alimentos. 

 Rhizopus: Produção de enzimas pécticas 

empregadas na clarificação de sucos de frutas. 

 Rhizomucor miehei e Rhizomucor pusillus: 

produzem a enzima protease rennet, usada na 

produção de queijos. 

 Penicillium roquefort (queijo roquefort) 
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Fungos 

 Alimentos 
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Leveduras 

 Sacharomices cerevisae 
• Debaromyces e Candida 
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Bactérias 
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Bactérias 

 Pediococcus lactis 

 Lactobacillus 

 Micrococcus 

 Staphylococcus 
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Algas, cartilagens, exoesqueletos e 
quitina 

 Agar-Agar (Gelidium cartilagineum L.) - Muc. purificada 

Algas Calcáreas (Lithotamnium calcareum) - Alga 

Clorella Pó (Chrorella pyrenoidosa S.&Z.) – Alga 

 Spirulina (Spirulina maxima S.Y G.) - Alga  

 Fucus (Fucus vesiculosus L.) - Alga  

Gracilária (Gracilaria cnfervoides) - Alga 

Laminária (Laminaria digitata Lamour) - Alga 

Cartilagem de Tubarão Pó - Cartilagem 

 Ostra (Calcaria carbonica/Ostrea edulis) - Concha  

Fibras de Crustáceos (Exoesqueleto) - Exoesqueleto  

 Quitosana (Chitosan-derv.crustáceos) HDP -  Quitina Desac.  
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Aula 1-2 ( continuação) 

 AGENTES BIOQUÍMICOS E BIOLÓGICOS NA ENGENHARIA 
BIOQUÍMICA 

– Aplicações biotecnológicas de microrganismos 

– Substâncias orgânicas, função e produtores 

– Produtores de: 
 ácido pirúvico 

 ácido acético 

 ácido cítrico 

 ácido láctico 

 ácido propiônico  

– Produção de aminoácidos 

– Produção de enzimas 

– Fungos 

– Leveduras 

– Isolamento de culturas microbiológicas 

– Sites para visitar 
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Aplicações Biotecnológicas de 
microrganismos 

 Produção de:  

– proteína unicelular  

– inseticidas  

– vacinas  

– antibióticos  

– etanol  

– ácidos orgânicos: ácido acético (vinagre); ácido lático; ácido 
propiônico; ácido cítrico; ácido glucônico  

– aminoácidos - lisina, ácido glutâmico  

– enzimas  

– solventes  

– polissacarídeos  

– lipídeos  

– alimentos por fermentação lática : picles, azeitona, queijo, 
chucrute, iogurte  

 20 



Subst. orgânicas, função e produtores 

Ingredientes     Função                           Microrganismo 

D-arabitol      açúcar                          Candida diddensis 

beta-caroteno      pigmento                          Blakeslae trispora 

ácido cítrico      acidulante                          Aspergillus niger 

diacetil                    saborizante (manteiga)          Leuconostoc cremosis 

ésteres de ácido graxo   fragrâncias de frutas     Pseudomonas spp 

declactona      fragrâncias de pêssego        Sporobolomyces odorus 

genariol                    fragrâncias de rosa           Kluyveromyces lactis 

ácido glutâmico      estimulante do sabor    Corinebacterium glutamicum 
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ácido lático      acidulante                     Estreptococos e Bacilos 

lisina                     aminoácido                Corinebacterium glutamicum 

manitol                        açúcar                Torolopsis mannitofaciens 

nisina                        antimicrobiano         Streptococcus lactis 

6-pentil-2-pirona     fragrâncias de coco Trichoderma viride 

l-fenilalanina     precursor do aspartame Bacillus polymyxa 

prolina                        aminoácido                   Serratia marcerscens 

polissacarídeos termoestáveis espessante Argobacterium  adiobacter 

vitamina B-12     vitamina                    Propionibacterium 

goma xantana     espessante                   Xanthomonas campestri 
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Produtores de ácido pirúvico 
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Produção de ácido acético 

 família Pseudomonodaceae: bastonetes Gram-
negativos, aeróbicas, móveis, apresentam ou não 
flagelo polar  

 formam ácido por oxidação incompleta de açúcares 
ou álcoois: 
– (1) é formado o acetaldeído por oxidação;  

– 2) acetaldeído é convertido a ácido acético.  

– 75% do acetaldeído é convertido em ácido acético, e os 
outros 25%  em etanol.  

 são razoavelmente tolerantes à condições acídicas. 
Suportam pH < 4.0 (pH ótimo em torno de 5.0 a 6.0)  

 ocorrem na superfície de plantas, flores e frutas.  
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 Gluconobacter (oxidam a glicose a ácido glucônico) - G. 
oxydans : apresenta flagelos polares (3 -8); são 
consideradas suboxidativas  

 

 Acetobacter - A . aceti, A . pasteurianus, A . peroxidans : 
mais utilizadas comercialmente na produção de vinagre  

 
– são contaminantes indesejáveis na fabricação de vinhos  

 

 juntamente com as leveduras e as bactérias láticas, as 
bactérias acéticas tem sido frequentemente citadas como 
deteriorantes na indústria de bebidas 

  

 o tipo de deterioração que eles produzem inclui sabores 
desagradáveis, crescimento limoso e formação de gás 
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Produção de ácido cítrico 

 O acúmulo do ácido cítrico por alguns fungos foi 
descoberto em 1893(Wehmer), descobriu que o 
Citromyces (hoje identificado como Penicillium sp) e 
Mucor possuiam a capacidade de acumular este ácido 
durante o seu cultivo.  

 

 A fermentação industrial para a produção do citrato 
utiliza-se uma única espécie de fungo: Aspergillus 
niger.  

 

 A levedura oxidativa Saccharomycopsis (Candida) tem 
apresentado características interessantes, pode ser 
considerada potencialmente importante.  
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 cerca de 70% da produção é utilizado pela indústria de 
alimentos e bebidas; 12% pela indústria farmacêutica e 
18% por outras indústrias.  

 na indústria de alimentos usa-se como acidulante por 
apresentar sabor agrádavel, baixíssima toxicidade e alta 
solubilidade.  

 tem capacidade de complexação com metais pesados 
como o ferro e o cobre.  

 utilizado como estabilizante de óleos e gorduras para 
reduzir a sua oxidação catalisada por esses metais.  

 Também, essa propriedade aliada ao baixo grau de 
corrosividade a certos metais, tem permitido seu uso na 
limpeza de caldeiras e instalações especiais 
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Produção de ácido láctico 

 Produção do ácido lático: as bactérias homoláticas do gênero 
Lactobacillus e Streptococcus. A espécie escolhida depende do 
carboidrato disponível e da temperatura a ser empregada:  

 Lactobacillus delbrueckii, L. bulgaricus: temperatura na faixa de 45 - 
50°C;  

 L. casei e Streptococcus lactis: temperatura ao redor de 30°c;  

 L. pentosis, L. leishmanii: temperatura acima de 30°C.  

 

 Principais características das bactérias láticas  

 São bactérias Gram +, microaerofílicas, não esporuladas, 
usualmente não apresentam motilidade, são catalase-negativa, 
apresentam colônias pequenas e apigmentadas 

 Nutricionalmente muito exigentes.  
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Produção de ácido láctico (cont.) 

 Importância das bactérias láticas na industria de alimentos 

 Obtenção de vegetais fermentados: pickles, chucrute, 
azeitonas, forragem para gado. 

 Gênero Leuconostoc - produção de sabor no chucrute; 
lacticínios: iogurtes, leites acidificados, queijos, manteiga;  

 Leuconostoc, S. lactis, S. diacetilactis e L. cremoris: são 
usados como fontes de flavorizantes na indústria de lacticínios 
e são responsáveis pelas diferentes características conferidas 
à manteiga, queijos e iogurtes (produção de diacetil) 

 Carnes curadas: salames e outros embutidos; 

 Biopolímeros: espessantes; expansor plasmático (plasma 
para repor volume em grandes hemorragias). 

 Flavorizantes: produção de diacetil/acetoína a partir do citrato 
no leite 1g/L. 
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Produção de ácido láctico (cont) 

 Aspectos negativos da presença das bactérias 
ácido-láticas na indústria 

 

 Produção de acidez e aromas indesejáveis (diacetil) 
em: vinhos, sucos, cervejas e outras bebidas 
destiladas: Ex. Pediococcus perniciosus e P. 
damnosus, encontrados na cerveja. 

 

 Deterioração de produtos cárneos, vegetais e frutas.  

 A síntese de biopolímeros por Leuconostoc 
mesenteroides, consome sacarose: na indústria 
açucareira, reduzindo o rendimento e provocando o 
entupimento de filtros, bombas e tubulações. 
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Ácido propiônico 

 Microrganismos : Propionibacterium 

 Matérias-primas : fonte de carbono - lactose, 
sacarose, glicose; fonte de nitrogênio - 
milhocina, peptona. Tiamina e riboflavina 
estimula o crescimento das Bactérias 
Propiônicas 

 Processo : glicose  glicólise  ácido 
pirúvico  ácido succínico  
descarboxilação  ácido propiônico 
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Produção de aminoácidos 

 Alguns microrganismos são capazes de produzir 
quantidades de aminoácidos (lisina, ácido glutâmico, 
triptofano) suficientes para justificar seu emprego 
comercial.  

 

 Muitas espécies de microrganismos, especialmente 
bactérias e fungos, são capazes de produzir 
grandes quantidades de ácido glutâmico.  

 

 Espécies dos gêneros Micrococcus, Arthrobacter e 
Brevibacterium são usadas na produção industrial 
do ácido glutâmico (produzem no mínimo 30g de 
aminoácido/L de meio).  
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Produção de enzimas 

Enzimas Origem Indústria Aplicação 

Amilase 

Aspergillus niger, A. 

oryzae, Bacillus 

subtilis, 

Rhizophus spp, 

Mucor rouxii Panificação 

suplemento de farinha, 

preparação de massa, 

alimentos pré-

cozinhados, 

elaboração de xaropes 

Celulase 

Aspergillus niger, 

Trichoderma 

viride Cerveja 

preparação de 

concentrados líquidos 

de café, clarificação 

sucos 

Dextrano-sacarose Leuconostoc mens. Alimentar dextrano para diversos uso 

Glucosioxidase Aspergillus niger Alimentar 

eliminação da glicose dos 

sólidos do ovo 
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Produção de enzimas (cont.) 
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Enzimas Origem Indústria Aplicação 

Invertase 
Sacharomyces 

cereviase 
Alimentar mel artificial 

Lactase 
Sacharomyces 

fragilis 
Láctea hidrólise da lactose 

Lipase 

Aspergillus niger, 

Rhizophus spp, 

Mucor spp 

Láctea sabor ao queijo 

Pectinase 

Aspergillus niger, 

Rhizophus spp, 

Penicillium 

Alimentar 
clarificação de vinho e 

de sucos de frutas 

Protease 
Aspergillus oryzae, 

Bacillus subtilis 

Cerveja, 

Panificação 

Alimentar 

impede que a cerveja se 

enturva ao esfriar, 

abranda as carnes 

Enzimas parecidas a 

renina 
Mucor  Alimentar 

coalhada do leite para 

fabricação de queijo 



Fungos 

 O etanol, ácido cítrico, ácido glucônico, aminoácidos, 
vitaminas, nucleotídeos e polissacarídeos são exemplos 
de metabólitos primários produzidos por fungos, 
enquanto que os antibióticos constituem importantes 
metabólitos secundários. 

  

 Produção de poligalacturonase pela linhagem Aspergillus 
niger mutante 3T5B8  

 

 Desenvolvimento de bioprocesso para produção de 
cafeina e teofilina dementilases por Rhizopus delemar  
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Fungos (cont.) 

 Produção de acido cítrico por Candida 
lypolytica NRRL Y 1095. 

 

 Fed-batch production of gluconic acid by 
terpene-treated Aspergillus niger spores.  

 

 Análise estrutural e funcional do gene rpoN 
de Herbaspirillum seropedicae /  
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Leveduras 

 Saccharomyces cerevisae, S. calrsbergensis - usadas na 
panificação, cerveja, vinhos, etc  

 

 S. fragilis, S. lactis - fermentam lactose (tratamento de resíduos); 
S. roufii, S. mellis - osmofílicas - frutas secas, xaropes, geléias; S. 
baillie - fermentação de sucos (cítricos) 

 

 Torulopsis osmofílica - leite condensado; Candida produz grande 
quantidade de proteínas, ataca leite e derivados; Rodutorula - 
deterioração de pickles, chucrutes e carnes (cor vermelha ou 
amarelo)  

 Picchia, Hansenula, Debarymocyces, Thricosporum - deterioração 
de pickles com produção de película, oxida o ácidoacético e altera 
o sabor; Debaryomyces - carnes, queijo e salsichas  37 



ISOLAMENTO DE CULTURAS 
MICROBIOLÓGICAS 
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SITES PARA VISITAR 

 http://www.chr-
hansen.com.br/produtos/laticinios/culturas.html 

 http://www.chr-hansen.com 

 http://www.duasrodas.com 

 http://www.gemacomtech.com/  
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