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OBJETIVOS Gerais 
Conhecer os princípios básicos relacionados à tecnologia dos 
bioprocessos microbianos utilizados para produção de substâncias, 
insumos ou produtos de interesse das indústrias químicas e alimentares, 
ou tratamento de seus resíduos. 
Específicos 
- Reconhecer tipo de metabolismo energético e suas implicações. 
- Conhecer etapas, equipamentos e procedimentos básicos de 
processos fermentativos empregados na produção de produtos de 
interesse na indústria química e de alimentos.  
- Conhecer diferentes aplicações para os bioprocessos. 

EMENTA Teoria: Biotecnologia: histórico e conceitos. Fundamentos dos 
Bioprocessos microbianos: agentes; metabolismo energético e principais 
tipos de fermentação; produção de inoculo; necessidades nutricionais e 
principais matérias-primas; principais condições operacionais; 
equipamentos centrais e periféricos; modos de condução dos 
bioprocessos. Separação e purificação de produtos. Obtenção de 
produtos por via fermentativa: biomassas, álcool e bebidas alcoólicas, 
aminoácidos e outros fármacos, ácidos orgânicos, biopolímeros, 
enzimas, novos produtos biotecnológicos. Tratamento de efluentes por 
via biológica. 

Prática: produção de inoculo em escala de erlemeyer. Conservação e 
recuperação de microrganismos. Recuperação de produto (intra e extra-
celular) e células. Cultivo em escala de fermentador de bancada. 
Avaliação da cinética do bioprocesso e de parâmetros físico-químicos 
relevantes para a otimização experimental do sistema. 

PROGRAMA 1. Introdução à biotecnologia e aos bioprocessos: conceitos e 
aplicações industriais; 
2. Bioquímica dos processos metabólicos; 

2.1 Processos aeróbios; 
2.2 Processos anaeróbios; 

3. Principais nutrientes para micro-organismos e suas fontes;  
4. Manutenção e propagação de micro-organismos e coleções de 
culturas: teoria e prática; 
5. Condução de processos fermentativos e fermentadores; 

5.1 Processos fermentativos descontínuos; 
5.2 Processos fermentativos descontínuos alimentados; 
5.3 Processos fermentativos semicontínuos; 
5.4 Processos fermentativos contínuos; 

6. Equipamentos centrais e periféricos (acessórios): teoria e 
prática; 

6.1Esterilização de equipamentos, ar, meios e produtos: tipos e 
aplicações: teoria e prática; 

7. Cinética e parâmetros cinéticos microbianos: teoria e prática; 
7.1 Obtenção de curvas de crescimento celular; 
7.2 Taxa específica de crescimento, de consumo de substrato e de 
formação de produto; 
7.3 Modelos de crescimento, de consumo de substrato e de 
produção de produto; 



8. Parâmetros de operação mais importantes: temperatura, 
agitação, aeração, pH e tempo; 
9. Aplicação de micro-organismos e enzimas na obtenção de 
produtos de interesse na indústria química e de alimentos e 
biorremediação 

9.1. Produção de biopolímeros: teoria e prática; 
9.2. Produção de etanol e bebidas alcoólicas; 
9.3. Produção de enzimas; 
9.4. Produção de aditivos: corantes, ácidos orgânicos; aminoácidos; 
emulgentes 
9.5. Produção de biomassa celular; 
9.6. Tratamento de efluentes por via biológica; 

10. Purificação de bioprodutos. 
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