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I – OBJETIVOS 

Apresentar o metabolismo secundário vegetal com enfoque na sua importância para a sobrevivência e propagação 
da planta em seu ambiente biótico e abiótico. Estabelecer a importância do metabolismo secundário vegetal no 
estudo das interações entre a planta x planta (alelopatia), planta x microrganismos, planta x insetos e planta x 
ambiente. 

 

II - EMENTA 

1-Metabolismos primário e secundário em plantas ; 2- Grupos de metabólitos secundários ; 3- Fatores agroclimáticos 

de influência no conteúdo de metabólitos secundários em plantas ; 4- Aspectos genéticos e moleculares da produção 

vegetal visando metabólitos de interesse ; 5- Cultura de tecidos como fonte de compostos bioativos ; 6- Interação 

planta-patógeno ; 7- Interação planta- inseto ; 8- Interação planta-planta (Alelopatia) ; 9- Sinalização de Defesa: 

Transdução de Sinais ; 10 - Plantas Tóxicas. 

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1-Metabolismos primário secundário em plantas  

- Síntese de compostos secundários em plantas (vias metabólicas). 

2- Grupos de metabólitos secundários  

- terpenos 

- compostos fenólicos 



 

- compostos nitrogenados 

3- Fatores de influência no conteúdo de metabóltios secundários em plantas 

- sazonalidade, ritmo circadiano e fase fenológica 

- fatores abióticos: temperatura, disponibilidade hídrica, radiação UV, nutrientes, altitude /latitude e poluição 

atmosférica. 

4- Aspectos genéticos e moleculares da produção vegetal visando metabólitos secundários de interesse  

- variabilidade genética e conservação de germoplasma 

- melhoramento genético via transgenia 

5- Cultura de células e tecidos como fonte de compostos bioativos  

- abordagens biotecnológicas para a otimização da produção in vitro de compostos secundários de plantas 

6- Interação planta-patógeno 

- mecanismos de defesa estruturais  

- mecanismos de defesa bioquímicos (metabólitos secundários) constitutivos e induzidos 

7- Interação planta- inseto  

- coevolução inseto-planta 

- mecanismos de defesa mecânica/estrutural da planta  

- mecanismos de defesa bioquímicos (metabólitos secundários) constitutivos e induzidos            

- espécies vegetais produtoras de compostos inseticidas 

8- Interação planta-planta (Alelopatia) 

- potencial alelopático de metabólitos secundários sobre plantas invasoras. 

9- Sinalização de Defesa na Planta: Transdução de Sinais  

- Ácidos Salicílico e Jasmônico: hormônios sinalizadores para indução da produção de compostos de              defesa. 



 

 - percepção do estresse e ativação de genes de defesa codificadores de enzimas relacionadas com as vias 

metabólicas de compostos secundários 

- radicais livres na planta e sistemas antioxidantes (compostos orgânicos e enzimas) 

- indução de resistência e tolerância: estresses abióticos e elicitores 

10- Plantas Tóxicas  

- espécies vegetais potencialmente tóxicas e substâncias produzidas 

 

IV - METODOLOGIA DE ENSINO 

Serão realizadas aulas teóricas expositivas, leitura de artigos científicos e trabalho prático (elaboração de seminário). 

 

V - AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO 

A média geral será ponderada entre as provas semanais e o trabalho prático (seminário), cujos pesos serão de igual 
valor para a atribuição do conceito final. 
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PERIÓDICOS 
- Revista Brasileira de Plantas Medicinais    - Journal of Medicinal Plant Research 

- Ciência Rural                                               - Química Nova 

- Acta Scientiarum Agronomy 
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- Química Nova 
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- Phytochemistry 
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