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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Adquirir elementos sobre cinética/imobilização enzimática e cinética microbiana
2. Projectar reactores biológicos homogéneos e heterogéneos
3. Distinguir diferentes etapas de um processo de separação em biotecnologia e técnicas associadas a cada etapa

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Possuir licenciatura em Engenharia Química, Engenharia Bioquímica ou Engenharia Biológica.

Conteúdo da unidade curricular
Enzimas; Crescimento celular; Reactores biológicos; Bioseparações

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Enzimas
- Mecanismos de cinética, desactivação e inibição enzimática
- Efeitos de propriedades físico-químicas do meio na actividade enzimática
- Métodos de imobilização de enzimas como a reticulação, microencapsulação e oclusão.
- Efeitos da imobilização das enzimas na velocidade de reacção.
2. Crescimento celular
- Coeficientes de rendimento e cinéticas de produção em culturas celulares
- Consumo de substrato com e sem formação de produto
- Diferentes cinéticas de formação de produto e a sua relação com o metabolismo energético.
3. Reactores biológicos
- Reactores biológicos como o quimiostato, reactor bach, fed-bach e air-lift.
4. Bioseparações
- Etapas de um processo de separação clássico a partir de um caldo de fermentação.
- Filtração contendo bolos de filtração celulares compressíveis e imcompressíveis
- Impacto do factor de forma das células e porosidade dos bolos na performance de filtrações
- Filtração com centrifugação
- Extracção com sistemas bifásicos aquosos
- Electro-diálise
- Focagem isoeléctrica
- Processos de ruptura celular

Bibliografia recomendada
1. J. E. Bailey, D. F. Ollis, Biochemical engineering fundamentals, 2nd edition, McGraw-Hill, 1996.
2. H. W. Blanch, H. S. Clark, Biochemical engineering, CRC Press, 1997.
3. P. A. Belter, E. L. Cussler, W. Hu, Bioseparations – Downstream processing for biotechnology, John Wiley & Sons, 1988.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Os conceitos e técnicas de projecto de bioprocessos serão abordados em aulas teóricas. Os vários temas serão abordados de forma prática - em aulas laboratoriais
explorar-se-ão os seguintes temas: filtração de leveduras, hidrodinâmica em bioreactores, cinética enzimática, transferência de massa em culturas celulares e
métodos de análise.

Alternativas de avaliação
- Relatórios dos trabalhos e exame final escrito. - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Relatório e Guiões - 60%
- Exame Final Escrito - 40%
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