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Resumo Descritivo
Introdução à Fisiologia Microbiana. Crescimento de microrganismos: Conceitos. Fisiologia do crescimento. Cinética do crescimento. Crescimento em
cultura contínua. Metabolismo microbiano: Energia e enzimas. Geração de energia. Uso de energia na biosíntese. Síntese de aminoácidos e proteínas.
Regulação do metabolismo. Fisiologia e condições de choque: Respostas de adaptação a condições de choque. Acção de antibióticos, mecanismos de
resistência. Biofilmes e suas implicações industriais.

Objetivos de Aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver)
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimento dos aspectos da Fisiologia Microbiana com ligação à Biotecnologia. No final os alunos poderão descrever e compreender as principais teorias e
conceitos da Fisiologia Microbiana aplicados à Biotecnologia; Compreender e avaliar a actividade microbiana através da utilização de parâmetros fisiológicos em microrganismos de especial importância
para a Biotecnologia.
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Conteúdos Programáticos
A importância da Fisiologia Microbiana no contexto da Biotecnologia. Procura e selecção de novos metabolitos e microrganismos. Fontes de microrganismos de interesse industrial.
A célula microbiana numa perspectiva bioenergética; fluxos de iões e energia.
Crescimento de microrganismos; requerimentos nutricionais: água, macro e micronutrientes. Factores de rendimento e composição da biomassa no design de meios. Crescimento em cultura batch (taxa
específica de crescimento, coeficiente de rendimento, taxa específica de transferência de nutrientes, rendimento em ATP). Crescimento em cultura contínua e semi-contínua; parâmetros de manutenção.
Regulação do metabolismo. Importância do conhecimento dos mecanismos de regulação para o melhoramento genético e fisiológico da produção industrial de metabolitos. Actividade e quantidade de
enzimas. Indução, repressão catabólica, inactivação. Efeito Pasteur, efeito de Crabtree. Isolamento de mutantes desreprimidos.
A resposta microbiana aos antimicrobianos; antibióticos e ácidos fracos; mecanismos de resistência; formas de resistência pleitrópica.
Os microrganismos extremófilos. Características de psicrófilos, termófilos, acidófilos, alcalinófilos. Utilização biotecnológica das respectivas enzimas.

Métodos de Ensino, incluindo de Avaliação
Ensino teórico e laboratorial. Aprendizagem através de exercícios e questões de estudo disponíveis online na tutoria electrónica. As respostas às questões de estudo serão
analisadas nas aulas tutoriais.
1. O exame nas datas aprovadas corresponde a 70% e a apresentação de um seminário a 20%.
2. A avaliação da componente prática inclui a apresentação e discussão de um trabalho prático que corresponde a 10%.
3. O seminário consta da apresentação e discussão de um estudo no âmbito da disciplina fornecido pelo docente.
4. A nota final é a ponderação das classificações obtidas no exame final (coeficiente 0,7), seminário (coeficiente 0,2) e a avaliação prática (coeficiente 0,1).
5. A nota do exame, seminário e avaliação prática tem que ser igual ou superior a 10. A consulta do exame ocorre durante as 48 h após a divulgação da classificação.
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Conteúdos Programáticos Desenvolvidos
1. Revisão dos conceitos de diversidade morfológica, fisiológica, estrutural e molecular. Informação ao nível do genoma, proteoma e metaboloma. O movimento do flagelo e o quimiotropismo; proteínas
quimiotrópicas. Os principais sistemas de transporte.
2. A cinética do crescimento microbiano; a taxa especifica de crescimento, o tempo de duplicação, o coeficiente de rendimento, o modelo de Monod, o coeficiente metabólico, eficiência da conversão do
nutriente, rendimento em ATP. O crescimento em sistema contínuo e semi-contínuo, aplicações; a produção de células de leveduras. Modelos de crescimento microbiano, linear, exponencial e logístico.
3. O crescimento de populações e comunicação entre células; percepção de quórum. Autoindutores: homoserinas lactonas, oligopéptidos, 4,5-dihidroxi-2,3-pentadiona. O operao de lux de Vibrio fischeri. O
sistema de 2-componentes de V. harvei e o sistema de percepção de quórum de Pseudomonas aeruginosa. Co-cultura de V. harvei e Escherichia coli. A percepção de quórum e a formação de biofilme.
Aspectos da dinâmica do biofilme. Alterações fisiológicas das células sésseis. A força de aderência. Estirpes estáticas e dinâmicas. Aplicações industriais e controlo de biofilmes em instituições de cuidados
de saúde.
4. A regulação das vias metabólicas; padrões de regulação, enzimas reguladoras. Regulação ao nível da transcrição: controlo positivo e negativo. A regulação da utilização de maltose, glucose e lactose.
5. Bioenergética e metabolismo. Móleculas ricas em energia. Respiração aeróbia e anaeróbia. A fermentação alcóolica, láctica e malo-láctica. A repressão catabólica em Saccharomyces cerevisae. O
metabolismo do enxofre.
6. A resposta microbiana aos antimicrobianos; resistência a antibióticos, aspectos históricos. Mecanismos de desenvolvimento de resistência. A resistência em Staphylococcus aureus, Mycobacterium
tuberculosis e Streptococcus pneumoniae. Detecção de genes de resistência.
7. Homeostasia, respostas a ácidos orgânicos e inorgânicos. Respostas em condições de choque oxidativo. Respostas fisiológicas em condições de elevada osmolaridade. Respostas de tolerância,
mecanismos envolvidos e o seu impacto.
8. Microganismos extremófilos; temperatura, pH e sais. Mecanismos fisiológicos. Aplicações em Biotecnologia.
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