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Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos (30 h/a teóricas-2C e 30 h/a práticas-1C) 

 

Ementa: Estrutura, componentes, propriedades e funções de membranas biológicas 

transductoras de energia. 

 

Programa teórico: Bioenergética: energia de Gibbs, potencial de óxido redução, 

diferença de potencial eletroquímico, interconversões energéticas. Morfologia das 

organelas transdutoras de energia: mitocôndrias e cloroplastos. O circuito 

quimiosmótico de prótons, os componentes da cadeia de transporte de elétrons 

mitocondrial e de cloroplastos, o complexo ATP-sintase e sistemas de transporte.  

Mecanismos da transferência de elétrons, de translocação de prótons e de fosforilação 

do ADP no complexo ATP-sintase. Programa prático: Métodos de isolamento e 

purificação de mitocôndrias animais e vegetais. Determinação do consumo de oxigênio 

por polarografia; avaliação da eficiência da fosforilação oxidativa. Determinação de 

atividades de enzimas ligadas à cadeia respiratória por polarografia ou 

espectrofotometria. Medidas de variação de volume mitocondrial dependente de 

energia, do transporte de solutos ou da abertura do poro de transição de permeabilidade. 

Determinação da atividade da ATPase. Medidas de transporte de adenina-nucleotídeos 

marcadas com radioisótopos. Investigação de ações de fármacos, fitotoxinas, 

aleloquímicos ou outros produtos naturais sobre mitocôndrias isoladas de animais e/ou 

de vegetais: identificação do provável mecanismo de ação.    
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