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Carga horária: 45h/a (15 h/a teóricas – 1 C e 30 h/a práticas – 1 C) 2 créditos 

 

Ementa: Síntese, composição e organização estrutural dos componentes da parede celular 

com ênfase nos desafios da produção de etanol celulósico. 

Programa téorico: Composição e estrutura dos polissacarídeos que compõe a parede 

celular. Composição e estrutura da lignina. Composição e estrutura das proteínas de parede. 

Arquitetura da parede celular. Biossíntese da celulose, hemicelulose e fenilpropanóides 

estruturais (lignina e ácidos hidroxicinâmicos). Porosidade, hidratação e carga da parede 

celular. Crescimento e cessação do crescimento, intussuscepção, papel da xilanase endo-

transglicosilase/hidratase, polimerização de fenilpropanóides, interligação entre polímeros, 

ancoragem da lignina. Papel da parede na defesa das plantas contra estresses bióticos e 

abióticos, na organização dos tecidos, na comunicação celular e alelopatia. Modificações e 

pré-tratamentos da biomassa voltados à produção de etanol celulósico. História natural da 

parede celular tipo II. Aquecimento global e impactos socioeconômicos da utilização da 

biomassa como recurso energético. 

Programa prático:  1) O uso da cromatografia líquida de alta eficiência na determinação 

de lignina. 2) Determinação da atividade enzimática de enzimas da via dos 

fenilpropanóides. 3) Fracionamento e hidrólise ácida da parede celular. 4) Uso do 

cromatógrafo de íons na identificação de monossacarídeos e polissacarídeos da parede 

celular. 4) Ensaios de sacarificação da biomassa lignocelulósica. 
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