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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. - Compreender as relações básicas solo-planta e os seus efeitos na biodisponibilidade de nutrientes;
2. - Conhecer a biologia da rizosfera e as associações microbianas;
3. - Conhecer o estado atual de conhecimento relativo aos organismos rizosféricos nas vertentes ligadas à agronomia, genética, fisiologia e bioquímica;
4. - Conhecer os vários grupos de microrganismos da rizosfera com importância como biofertilizantes;
5. - Aplicar as tecnologias desenvolvidas para a aplicação dos microrganismos rizosféricos a uma agricultura sustentável.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não Aplicável

Conteúdo da unidade curricular
Propriedades do solo que condicionam a atividade microbiana. Ciclos do azoto e fósforo no solo e importância destes nutrientes para as plantas.
Biologia da rizosfera. Solo rizosférico. Bactérias simbióticas fixadoras de azoto em plantas leguminosas e não-leguminosas; microrganismos não-simbióticos de vida
livre. Mecanismos de fixação biológica de azoto em plantas leguminosas. Solubilização de fosfatos. Endomicorrizas e ectomicorrizas.
Biofertilizantes. Organismos com valor biofertilizante.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Relações solo-planta
- Disponibilidade de nutrientes no solo
- Fatores internos e externos que influenciam o crescimento e desenvolvimento das raízes
- Química da rizosfera e sua relação com a nutrição das plantas
2. Biologia da rizosfera - Introdução
- Microrganismos do solo: diversidade, abundância e sua importância
3. Solo rizosférico
- Endorizosfera, rizoplano e ectorizosfera
- Exsudados radiculares: composição, funções e fatores que afetam a sua produção e composição
- Microrganismos da rizosfera
- Interações planta-microrganismo na rizosfera
- Importância dos microrganismos da rizosfera no desenvolvimento das plantas
4. Importância das bactérias na rizosfera
- Fixação do azoto: Bactérias simbióticas e não simbióticas fixadoras de azoto
- Mecanismos de fixação biológica de azoto em plantas leguminosas
- Solubilização de fosfatos: microrganismos solubilizadores de fosfatos
5. Importância das micorrizas
- Endomicorrizas e ectomicorrizas
- Mecanismos das associações micorrízicas: Endomicorrizas e ectomicorrizas
- Efeito da micorrização no aumento da disponibilidade de nutrientes para a planta
- Bactérias ajudantes de micorrizas (MHB)
6. Biofertilizantes
- Propriedades do solo que condicionam a atividade microbiana (indicadores de qualidade do solo)
- Ciclos dos elementos N e P no solo. Importância destes nutrientes para as plantas.
- Biofertilizantes: organismos com valor biofertilizante.
- Biofertilizantes no mercado: biotecnologia e aplicações.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas - Metodologia expositiva, com recurso a meios audiovisuais. Disponibilização de materiais de estudo por via dos recursos de e-learning. Aulas
práticas – Realização de trabalhos práticos laboratoriais.

Alternativas de avaliação
1. Aluno ordinário - (Ordinário) (Final)
- Discussão de Trabalhos - 100% (Aprovado com nota igual ou superior a 9,5 valores em 20)
2. Trabalhador Estudante, Finalistas - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (O exame inclui uma componente prática. Aprovado com nota igual ou superior a 9,5 valores em 20.)
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