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EMENTA 

Introdução a Microbiologia; Normas e segurança no laboratório de Microbiologia; Bioquímica 
essencial aplicada a Microbiologia; Noções de imunologia; Estrutura dos microrganismos; 
Exigências nutricionais e meios microbiológicos; Metabolismo microbiano; Controle de 
microrganismos: agentes físicos e químicos; Microbiologia do solo e do ar; Microbiologia das 
águas naturais, potáveis e esgotos e Microbiologia dos alimentos. 

 

OBJETIVO GERAL 

Fornecer subsídio ao aluno para compreensão dos microrganismos, sob os aspectos 
morfológico, fisiológico, metabólico e genético, bem como caracterizar os principais 
grupos de microrganismos e sua relação com organismo humano e o meio ambiente. 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Diferenciar os procariontes dos eucariontes, em sua estrutura e função  

•  Descrever os aspectos morfológicos, fisiológicos e genéticos  

•  Explicar o papel da microbiota normal e os principais mecanismos de patogenicidade 
bacteriana;  



•  Identificar os principais agentes patogênicos, seus respectivos sítios preferenciais de 
infecção e as doenças causadas por estes  

•  Avaliar os processos de controle de microrganismos, tais como assepsia, desinfecção 
e esterilização;  

•  Descrever as exigências nutricionais e os principais meios de cultura dos 
microrganismos;  

•  Abordar as noções básicas de imunologia; 

• Realizar as técnicas básicas de microbiologia que fundamenta o diagnóstico das 
doenças infecciosas. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à Microbiologia 
 

2. Normas e segurança no Laboratório de Microbiologia 

• Objetivos 

• Classificação de agentes biológicos por nível de segurança 

• Equipamentos de proteção individual 
 

3. Estrutura dos microrganismos 

• Características morfológicas dos vírus 

• Características morfológicas dos microrganismos procarióticos 

• Morfologia das Bactérias 

• Características morfológicas dos microrganismos eucarióticos 

• Morfologia dos Fungos 

• Morfologia das Algas 

• Morfologia dos Protozoários 
 

4. Metabolismo microbiano 

• Fermentação 

• Respiração celular 
 

5. Exigências nutricionais e meios microbiológicos 

• Elementos químicos como nutrientes 

• Classificação nutricional dos microrganismos 

• Meios utilizados para o cultivo de microrganismos 

• Meios e métodos para cultura de tecidos 
 

6. Noções de imunologia 

• Microbiota Normal do corpo humano 

• Epidemiologia 

• Imunidade 

• Vacinas 
 
 

7. Controle de microrganismos: agentes físicos e químicos 

• Métodos físicos de controle 

• Calor 

• Pasteurização 

• Radiações 



• Microondas 

• Indicadores biológicos 

• Filtração 

• Pressão osmótica 

• Dessecação  

• Métodos químicos de controle 

• Agentes químicos 

• Esterilizantes gasosos 

• Avaliação da atividade dos desinfetantes 
 

8. Microbiologia do solo e do ar 

• Microbiologia do solo 

• Contagem e isolamento de microrganismos do solo 

• Microrganismos do solo 

• O papel dos microrganismos na reciclagem 

• Transformações bioquímicas de nitrogênio e compostos nitrogenados 

• Transformações bioquímicas de dióxido de carbono e de outros compostos 
carbonados 

• Transformações bioquímicas de enxofre e de compostos sulfurados 

• Microbiologia do ar 

• Origem dos microrganismos do ar 

• Tipos de microrganismos do ar 
 

9. Microbiologia das águas naturais, potáveis e esgotos 

• Águas naturais 

• O ambiente aquático 

• O papel dos microrganismos aquáticos 

• Água potável 

• Águas de esgoto 
 

10. Microbiologia dos alimentos 

• A importância dos microrganismos dos alimentos 

• Alimento como meio de cultura de microrganismos 

• Microrganismos em alimentos frescos 

• Princípios gerais de preservação dos alimentos 

• Deterioração microbiana de alimentos 

• Alimentos produzidos por microrganismos 
 
 

 

 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas. 
Recursos Auxiliares (apoio didático):  

• Bibliográficos: Textos selecionados, constantes na bibliografia. 

• Espaço Físico/ Áudio Visual: Sala de aula; TV e DVD. Data Show. 

• Material Didático: Pincel; transparências; DVD. 
Aulas práticas em laboratório. 

 



 

AVALIAÇÃO 

Avaliação escrita; trabalho em grupo e individual; seminários; participação nas discussões em 
aula. 
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