Microrganismos estão em toda parte
do sistema de produção de alimentos

Diversas comunidades microbianas constituídas por
fungos, bactérias, protozoários e outros microrganismos
ocorrem em toda nossa cadeia alimentar e são essenciais
para seu funcionamento e saúde, para a segurança
alimentar e a mitigação das mudanças climáticas.

Solos
As comunidades microbianas do solo variam
dependendo do tipo de solo e do tipo de plantas
que crescem nele. Os fungos formam uma grande
rede sob o solo, conectando as plantas, enquanto
as bactérias geralmente são mais comumente
localizadas nas raízes das plantas.

Alguns microrganismos que estão presente em menor
número nas comunidades microbianas naturais podem,
em condições ambientais favoráveis, serem prejudiciais
à saúde de plantas, animais e humanos.

Animais e doenças
Plantas
Microrganismos existem dentro e fora
das plantas, promovento sua saúde.

Alimentos fermentados, como os iogurtes, são ricos em
bactérias benéﬁcas à saúde humana, como Lactobacillus
e Biﬁdobacterium. A fermentação dos alimentos é
dependente da multiplicação das leveduras e bactérias
benéﬁcas que ocorrem naturalmente nos alimentos,
superando em número os microrganismos que fazem
com que os alimentos estraguem. Dessa forma, os
alimentos podem ser armazenados por mais tempo.

Animais aquáticos
Assim como em humanos, os peixes possuem
sua própria comunidade microbiana localizada
na pele, guelras e intestino, a qual colabora com
a absorção de nutrientes a partir dos alimentos,
além de beneﬁciar sua saúde.

Microrganismos
nos alimentos
Alimentos fermentados, como os iogurtes, são
ricos em bactérias benéﬁcas à saúde humana,
como Lactobacillus e Biﬁdobacterium.
A fermentação dos alimentos é dependente da
multiplicação das leveduras e bactérias benéﬁcas
que ocorrem naturalmente nos alimentos,
superando em número os microrganismos que
fazem com que os alimentos estraguem. Dessa
forma, os alimentos podem ser armazenados por
mais tempo.

Humanos
Ambientes aquáticos

Os humanos têm uma comunidade microbiana
própria que habita a pele, as mucosas e o intestino.
Essas comunidades trazem vários benefícios para
a saúde física e mental, como a absorção de nutrientes
e a defesa contra doenças. A microbiota humana
é fortemente inﬂuenciada por aquilo que comemos.

Os peixes que comemos se alimentam das
comunidades microbianas, chamadas de ﬁtoplâncton.

Mariscos e doenças
Humanos e doenças

Quando alguns compostos liberados pelo
ﬁtoplâncton são acumulados pelos mariscos,
eles podem se tornar tóxicos ao serem ingeridos
pelos humanos, causando intoxicação alimentar.

Microrganismos que fazem parte da comunidade microbiana
natural podem ser causadores de doenças quando o sistema
imune está enfraquecido.

Algas unicelulares
As comunidades do ﬁtoplâncton contêm algas
unicelulares que são usadas na alimentação
humana (como a Chlorella e Spirulina).

Solo agrícola
Bactérias ﬁxadoras de nitrogênio e outras
bactérias promotoras de crescimento que
ocorrem nas raízes e no solo promovem
o crescimento e a produtividade das plantas,
além de ajudar na defesa contra microrganismos
patogênicos.

Plantas e doenças

Microrganismos em alimentos

Algumas espécies microbianas presentes naturalmente no
ambiente podem causar doenças em plantas e perdas de
alimentos se as condições forem favoráveis ao seu crescimento.

Quando os alimentos são armazenados por muito tempo, ou em condições
impróprias (muito calor ou de muita umidade) eles começam a apodrecer.
Nessas condições, os microrganismos decompositores, como os bolores,
dominam a comunidade microbiana natural. Os microrganismos que
decompõem os alimentos são frequentemente danosos aos humanos,
causando intoxicação alimentar.

Animais
Os animais têm sua própria comunidade microbiana
no intestino, rúmen, pele e mucosa, tendo um papel
semelhante à microbiota do ser humano: absorção
de nutrientes, defesa contra patógenos e auxílio no
funcionamento imunológico.

Sobras de alimentos
O apodrecimento dos alimentos é considerado benéﬁco
no processo de reciclagem dos restos alimentares.
Microrganismos decompõem os restos de comida
e liberam nutrientes que se incorporam no solo ou
na água, de forma a beneﬁciar plantas, animais e
outros microrganismos do solo.
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