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1. EMENTA 

Estudo da participação das mitocôndrias em processos fisiológicos e patológicos 

em animais e plantas. Isolamento e avaliação funcional de mitocôndrias isoladas de 

tecidos animais e vegetais. 

2. OBJETIVOS 

Instruir o aluno sobre aspectos fundamentais e avançados (teóricos e práticos) do 

papel desempenhado pela mitocôndria na transdução de energia, na sinalização 

redox mitocondrial, na necrose e na apoptose em processos fisiológicos e 

patológicos em animais e plantas. 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Os componentes da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, o circuito 

quimiosmótico de prótons, o complexo ATP-sintase e os sistemas de transporte; 

mecanismos da transferência de elétrons e de fosforilação do ADP no complexo 

da ATP-sintase, regulação da fosforilação oxidativa. A sinalização redox 

mitocondrial e o estresse oxidativo; o papel da mitocôndria na fisiologia celular e 

na patologia em animais e vegetais. 

2. Organização e planejamento experimental (importância da pesquisa 

bibliográfica); cadernos pessoais e do laboratório; uso de equipamentos básicos 

de um laboratório para as análises experimentais com mitocôndrias isoladas. 

3. Princípios das técnicas de centrifugação para isolamento de frações 

subcelulares específicas; homogeneização celular e separação das 

mitocôndrias de outras frações subcelulares (isolamento e purificação) por 

centrifugação diferencial utilizando o fígado ou plântulas como fonte de 

mitocôndrias; determinação do conteúdo proteico em mitocôndrias isoladas. 



 

4. Determinação do consumo de oxigênio por polarografia (técnicas gráficas), 

avaliação da eficiência da fosforilação oxidativa (controle da respiração 

mitocondrial); determinação de atividades de enzimas ligadas à cadeia 

respiratória por polarografia ou espectrofotometria; determinação da atividade 

da ATP-sintase mitocondrial a partir da hidrólise de ATP; investigação de ações 

de xenobióticos (fármacos, fitotoxinas, aleloquímicos ou outros produtos 

naturais) de ação desconhecida sobre mitocôndrias hepáticas e vegetais 

isoladas e a identificação do provável modo de ação. 

5. Determinação das possíveis correlações entre os efeitos de xenobióticos em 

mitocôndrias isoladas e os efeitos sobretecidos intactos (fígado em perfusão ou 

plantas cultivadas em laboratório). 

6. Cálculo e apresentação dos resultados na forma de tabelas ou gráficos 

construídos em softwares específicos; interpretação e discussão dos resultados; 

confecção de um trabalho na forma de artigo científico utilizando os resultados 

obtidos; análise crítica deste trabalho com ênfase na qualidade da redação, na 

estrutura e na construção de argumentos lógicos. 
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