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DBQ4033 - METABOLISMO SECUNDÁRIO EM PLANTAS 
 
Carga horária: 45h/a 2 créditos (15 h/a teóricas – 1 C e 30 h/a práticas – 1 C) 
 
Ementa: O papel do metabolismo secundário na célula vegetal, enfatizando as funções 
dos compostos secundários sintetizados. 
 
Programa téorico: Biossíntese e regulacão de compostos secundários: as vias do 
chiquimato, malonato, mevalonato e ácido 3-fosfoglicerato/piruvato. Ácidos fenólicos: 
metabolismo de fenilpropanóides e enzimas marcadoras da diferenciação, parede celular 
e lignificação. Mecanismos de defesa das plantas aos estresses biótico e abiótico. 
 
Programa prático: 1) O uso da cromatografia líquida de alta eficiência na identificação 
de compostos secundários. 2) Monitoramento das atividades de enzimas marcadoras da 
diferenciação, da parede celular e do processo de lignificação em raízes de soja: a) 
determinação espectrofotométrica das atividades das peroxidases, solúvel e ligada à 
parede celular, e da cinamil álcool desidrogenase e b) determinação das atividades da 
fenilalanina amônia liase e da cinamil álcool desidrogenase por HPLC. 3) Determinação 
da viabilidade celular. 4) Monitoramento da lignina de raízes de soja sob influência de 
compostos secundários exógenos, em solução nutritiva. 5) Diferenciação entre soja 
transgênica e convencional pelo acúmulo de ácido chiquímico nas folhas e raízes. 
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