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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 

Disciplina: Tópicos Especiais (Compostos Bioativos II) Caráter: (    )Obrigatória; ( X  ) Não obrigatória 

Pré-requisito: Não se aplica Grau: Mestrado 

Docente: Lanamar de Almeida Carlos 

C.H. Total: 30 ha C. H. Teórica: 15 ha Ano: 2020 Semestre: Emergencial 

EMENTA 

     Os seguintes tópicos deverão ser ministrados, sempre com as respectivas aplicações em Ciencias Agrárias: Biossíntese 
de compostos fenólicos (ácidos fenólicos, flavonoides-antocianinas e taninos). Classificação e propriedades químicas. 
Metodologias analíticas (espectrofotométricas e cromatográficas) de avaliação do conteúdo de carotenoides, compostos 
fenólicos totais, antocianinas e taninos,  perfil de ácidos fenólicos e vitamina C 
 

OBJETIVOS 

- Fornecer ao aluno conhecimento avançado teórico-prático sobre os compostos bioativos. 

- Fornecer subsídeos para a identificação dos principais compostos bioativos em matrizes vegetais alimentícias.  

- Abordar os principais métodos de quantificação de classes de compostos bioativos e de substândia bioativas. 

- Abordar as principais metodologias (espectrofotométricas e cromatográficas) aplicadas na avaliação de compostos 
bioativos (carotenoides, compostos fenólicos totais, antocianinas e taninos,  perfil de compostos fenólicos e vitamina C) em 
matrizes alimentícias. 

- Abordar os principais métodos de avaliação in vitro da atividade antioxidante de matrizes vegetais.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo será distribuído em 9 semanas com atividades assíncronas e síncronas com carga horária de 3,5 ha horas-
aula (ha) por semana exceto na semana 9 (2 ha), totalizando 30 horas-aula (10,0 ha síncrona + 20,0  ha assíncrona) no 
Período Remoto Emergencial (08/09/2020 a 20/11/2020): 

 
Semana Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas 
1.  - Apresentação da Disciplina: do plano de ensino (ementa, sistema de avaliação, cronograma e 

bibliografia). Regulamentos do Ensino Remoto. Integração aluno-professor (Atividade síncrona = 
0,5 ha)  
- Introdução geral da disciplina (Atividade síncrona = 0,5 ha) 
- A1 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 1 (Atividade assíncrona 
= 2,5  ha) 
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 

2.  - Compostos bioativos. Conceitos, classes, importância, principais fontes (Atividade síncrona = 0,5 
ha) 
- Aula para esclarecimento de dúvidas (Atividade síncrona = 0,5 ha) – 09:00 
- A2 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 2 (Atividade assíncrona 
= 2 ha) 
- P1- Vídeo / filme sobre compostos bioativos (Atividade assíncrona = 0,5)- Adaptação aula 
Prática  
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 

3.  - Principais métodos analíticos utilizados para análises qualitativas e quantitativas. (Atividade 
síncrona = 0,5 ha) 
- Princípios básicos de cromatografia.  Cromatrografia Líquida de alta eficiencia (Atividade 
síncrona = 0,5 ha) 
- A3 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 3 (Atividade assíncrona= 2,0 
ha) 
- P2- Vídeos/ filmes sobre cromatografia (Atividade assíncrona = 0,5 ha) - Adaptação aula Prática  
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 
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4.  - Biossíntese de compostos fenólicos (ácidos fenólicos, flavonoides e taninos)- Apresentação de 
seminário. (Atividade síncrona = 1,0 ha) 
- A4 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 4 (Atividade assíncrona= 2,5  
ha) 
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 

5.  - Biossíntese de carotenoides – Apresentação de Seminário (Atividade síncrona = 0,5 ha) 
- Aula para esclarecimento de dúvidas (Atividade síncrona = 0,5 ha)  
- A5 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 5 (Atividade assíncrona= 2,5  
ha) 
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 

6.  - Metodologias de análise de compostos fenólicos. (Atividade síncrona = 1,0 ha) 
- A6 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 6 (Atividade assíncrona= 2,5  
ha) 
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 

7.  - Metodologias de análise de carotenoides (Atividade síncrona = 0,5 ha) 
- Metodologias de análise de vitamina C (Atividade síncrona = 0,5 ha) 
- A7 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 7 (Atividade assíncrona= 2,5 
ha) 
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 

8.  - Atividade antioxidante. Conceitos básicos. Fundamentos. Antioxidantes naturais. Introdução 
geral ao mecanismo de reação. (Atividade síncrona = 0,5 ha) 
- Métodos de determinação de atividade antioxidante: DPPH e ABTS em tomates. (Atividade 
síncrona= 0,5 ha) 
- A8 (*F): Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 8 (Atividade assíncrona= 2,5  
ha) 
 
1,0 ha síncrona + 2,5 ha assíncrona 

9. - Aula para esclarecimento de dúvidas e feedback das atividades (Atividade síncrona = 0,5 ha) 
- Considerações finais e encerramento da disciplina (Atividade síncrona = 0,5 ha) 
 
- 2,0 ha síncrona 

*ha = hora-aula 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas (vídeo-aulas, textos e questionários) disponibilizadas no 
Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas utilizando a plataforma google meet (ou RNP). Serão 
disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático. 
 
*Observação: Os conteúdos das aulas práticas serão ministrados, em caráter emergencial, através da apresentação de 
vídeos e de aulas expositivas utilizando-se esquematização ilustrada dos fluxogramas de metodologias analíticas e sempre 
que possível com demonstrações gravadas ou em vídeos. 
 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
Conforme Resolução N° 009 de 19 de agosto de 2020 do CONEP: “Art. 15. O registro da frequência do discente se dará por 
meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente 
que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.” Considerando as 08 (oito) atividades 
propostas (A1 a A8), identificadas por *F. Será aprovado por frequência, o discente que cumprir pelo menos 6 (seis) 
atividades. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
- Média das notas das 2 avaliações (A5 e A8) com notas de 0 a 10: 60% da nota final; 
- Média das notas das atividades (A1, A2, A3, A4, A6, A7) com notas 
de 0 a 10: 20% da nota final; 
- Nota da apresentação de seminário com notas de 0 a 10: 20% da nota final. 
NOTA FINAL = 60% (média das avaliações) + 20% (média das atividades) + 20% (nota do 
seminário) 
Será aprovado o aluno que conseguir desempenho igual ou superior a 60 (sessenta) porcento. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



3  

COLLINS, CH., BRAGA, G.L., BONATO, P.S. Fundamentos de Cromatografia. Editora da UNICAMP, Campinas, SP, 452 p, 
2006. 

DEWICK, P. M. Medicinal natural products. A biosynthetic approach. 2.ed. West Sussex: Jonh Wiley & Sons, 2005. 507p. 

MANN, J. Secondary metabolism. 2.ed. Oxford University Press, 2005. 374p 

RODRIGUEZ-AMAYA, D. B.; KIMURA, M. Harvest Plus Handbook for Carotenoid Analysis. Washington DC e Cali: 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) e International Center for Tropical Agriculture (CIAT), 2004. 58 p. 

SIMÕES, O. C. M.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; DE MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. 
Farmacognosia. Da planta ao medicamento. Porto Alegre /Florianópolis. Editora da UFSC-Editora da Universidade 
UFRGS.2008, 833p 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 
COSTA, N.M.B.; ROSA, C.O.B. Alimentos funcionais: componentes bioativos e efeitos fisiológicos. Rio de Janeiro: Rubia, 
2010, 536p. 

FENNEMA, O.R. Química de los Alimentos. 2. Ed., Espanha: Acribia, S.A.,Zaragoza, 2000, 1258p 
 
HARBONE, J.B. Phytochemical methods. A guide to modern techniques of plant analysis, 2nd ed. Chapman Hall; London 
55-136, 1984 
 
Ghosh S, Chatterjee JK, Hazra AK. Avaliação comparativa das atividades antioxidantes in vitro e da impressão digital por 
cromatografia líquida de alta eficiência de cascas de frutas coletadas de resíduos da indústria de processamento de 
alimentos. Phcog Res 2019; 11: 346-5. Disponível em:  http://www.phcogres.com/text.asp?2019/11/4/346/271433 
 
MADHAVI, D.L. DESHPANDE, S.S., SALUNKHE, D.K., Food Antioxidantes: Technological, Toxicological and Health 
Perspectives, Ed. Marcel Deker inc., 1996.   

POMERANZ, Y.; MELOAN, CE. Food Analysis: Theory and Practice. An Aspen Publication, 3a Edição, Gaithesburg, 
Maryland, USA, 778p, 2000.  
 
 
Períodicos: 
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