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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O curso tem como objetivo formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao 

controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas  
sobre  o  meio  ambiente,  de  modo  a  atender  as necessidades  de  proteção  e  utilização  dos  
recursos  naturais  de  forma  sustentável,  aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, 
uso e tratamento da água, nos projetos de obras  de  saneamento,  que  envolvem  sistemas  de  
abastecimento  de  água,  sistemas  de esgotamento  sanitário,  sistemas  de  limpeza  urbana,  bem  
como  no  desenvolvimento  de políticas  e  ações  no  meio  ambiente  que  busquem  o  
monitoramento,  o  controle,  a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde 
pública. 
 

EMENTA: 
Fundamentos da bioquímica. Evolução química. Composição da matéria viva. Carboidratos. 

Aminoácidos. Proteínas. Enzimas. Lipídios. Ácidos Nucléicos. Metabolismo Celular.  Bioquímica  
da  respiração.  Cadeia  glicolítica.  Cadeia  de  transportes  de  elétrons. Ciclo de Krebs. Transporte 
de energia. Degradação oxidativa.   
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
- Estudar, basicamente, as reações químicas de processos biológicos que ocorrem nos 

organismos vivos. Para isso, a estrutura e a função das biomoléculas - aminoácidos, peptídeos, 
enzimas, proteínas, carboidratos, lipídeos, ácidos nucleicos, hormônios, vitaminas, dentre outros - 
são trabalhadas nessa disciplina. Também é destaque a importância biológica e propriedades físico-
químicas da água, além dos sistemas-tampão e pH. 

- Quanto ao metabolismo, o enfoque é dado no que se diz respeito à produção e utilização de 
energia pelos seres vivos: glicólise, ciclo de Krebs, síntese e oxidação de ácidos graxos, 
metabolismo de compostos nitrogenados, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
 - Reconhecer as biomoléculas 
- Compreender as noções gerais de uma ação enzimática 
- Reconhecer as vias metabólicas principais e sua importância para a célula 



- Ter noções da estrutura de membranas em geral e bacteriana 
- Ter noções de processos fermentativos 

 
 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 
22/02 09:20 – 11:50 1.Introdução à Bioquímica e biomoléculas: Fundamentos, evolução química e 

composição da matéria viva. 
01/03 09:20 – 11:50 2.Aminoácidos: estrutura, nomenclatura, classificação, propriedades físico-

químicas e importância biológica. 
08/03 09:20 – 11:50 3.Peptídeos: ligação peptídica e peptídeos. 
17/03 09:20 – 11:50 4.Proteínas: classificação, conformação, propriedades físico-químicas e 

importância biológica. 
24/03 09:20 – 11:50 Avaliação 01 - Proteínas, Aminiácidos e Peptideos 
05/04 09:20 – 11:50 5.Ácidos nucléicos: estrutura e importância biológica. 
12/04 09:20 – 11:50  6. Enzimas: conceito, classificação, mecanismo básico de ação. Fatores que 

afetam a velocidade das reações enzimáticas. Inibição enzimática. Papel 
biológico. 

19/04 09:20 – 11:50 7.Carboidratos: conceito, classificação e importância biológica 
26/04 09:20 – 11:50 8. Lipídeos: estrutura, classificação e importância biológica. Ácidos graxos. 

Saponificação e detergência. 
03/05 09:20 – 11:50 Avaliação 02 - Enzimas, Carboidratos, Ácidos Nucleicos, Lipídeos 
10/05 09:20 – 11:50 9. Metabolismo celular: Introdução ao metabolismo: visão geral do metabolismo. 

Catabolismo e anabolismo. Vias metabólicas. Ciclo do ATP. 
17/05 09:20 – 11:50 10. Metabolismo de carboidratos: Glicólise e fermentações. Balanço energético 

da oxidação completa da glicose. 
24/05 09:20 – 11:50 11. Ciclo de Krebs: papel central do ciclo energético e na biossíntese de 

diversos compostos e sua regulação. 
07/06  09:20 – 11:50 12. Metabolismo de proteínas; Reações gerais do metabolismo de aminoácidos. 

Excreção nitrogenada. Ciclo da uréia. 
14/06 09:20 – 11:50 13. Síntese e degradação de ácidos graxos. 
20/06 09:20 – 11:50 14. Integração metabólica. 
21/06 09:20 – 11:50 15. Fotossíntese. Entrega de Trabalhos. 
28/06 09:20 – 11:50 Avaliação 03 - Metabolismo de proteínas, glicídeos e lipídeos 
05/07 09:20 – 11:50 EXAME FINAL 
   
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
O conteúdo programático será desenvolvido através de: 
- Aulas expositivas dialogadas, com utilização do quadro e multimídia 
- Complementação com exercícios de fixação. 
- Apresentação de seminários sobre temas relevantes a Engenharia Sanitária. 

 
AVALIAÇÃO: 

A avaliação será constituída por 4 notas: três (3) de provas escritas (75%) e uma (1) nota de média 
aritmética dos trabalhos desenvolvidos no semestre (25%) 
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