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1. EMENTA 

História, importância e composição da biomassa vegetal lignocelulósica. A célula 

vegetal e a arquitetura da parede celular vegetal. Metabolismo de compostos 

lignocelulósicos. 

2. OBJETIVOS 

Introduzir os principais conceitos relacionados à importância, significado e origem da 

energia para os seres vivos, em geral, e para a civilização, em específico. Discutir os 

impactos ambientais envolvidos nas diferentes formas de produção de energia. 

Posicionar a importância da biomassa lignocelulósica como fonte de energia 

renovável. Descrever a origem, composição, tipos, biossíntese, organização, 

metabolismo e propriedades da parede celular. 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.  Princípios de bioenergética e socioenergética: revoluções energéticas na história 

natural (origem da vida como um sistema dissipativo; surgimento e tipos de 

fotossíntese; surgimento da respiração celular); revoluções energéticas na 

história humana (domínio do fogo e evolução do cérebro nos hominídeos; 

agricultura e civilização; revolução industrial e mudanças climáticas). 

2. Fundamentos de anatomia e fisiologia vegetal. Funções e localizações dos 

principais órgãos e tecidos. Fundamentos do metabolismo secundário vegetal. 

Transporte e transpiração. 

3. Ultraestrutura celular vegetal. Parede celular e parede celular vegetal. Química 

de carboidratos. Química de compostos fenólicos. Origem da parede celular 

vegetal: divisão celular vegetal; banda de pré-prófase; fragmoplasto e placa 

celular. 



4. Metabolismo (intussuscepção; xiloglucano endotransglicosidases e expansinas; 

peroxidases ligadas à parede; polimerização por radicais livres). Calose e 

microfibrilas de celulose. Glicanos de interligação e Pectinas. Lignina e Ácidos 

hidroxicinâmicos. 

5. Proteínas estruturais da parede celular vegetal. Síntese de proteínas estruturais. 

6. Síntese e orientação da celulose. Síntese de pectinas e hemiceluloses. Parede 

celular vegetal primária e secundária, tipo I, II e III. Pré-tratamentos bioquímicos, 

químicos e físicos. Sacarificação dos polissacarídeos da parede celular vegetal. 

Sinergias e antagonismos. 

7. Princípios de fermentação. 
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