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Carga horária 
total: 

Distribuição da carga horária: Crédito: Anual/semestral: 

Teórica Exercício Laboratório 
3 semestral 

60 30 15 15 

 

Ementa 

Água: Absorção, Condução e Transpiração.  Respiração. Fotossíntese. Condução de 
Solutos Orgânicos. Nutrição Mineral. Metabolismo do Nitrogênio. Transporte e 
Redistribuição de Nutrientes.  

 

Objetivos 

Geral 
Capacitar o aluno no entendimento dos mecanismos fisiológicos que regem a 
manutenção, perpetuação e extinção da vida vegetal. 
 
Específicos 
Capacitar os alunos a reconhecer os fundamentos teóricos do funcionamento dos 
vegetais; 
Fornecer subsídios para a aplicação dos fundamentos teóricos da fisiologia dos 
vegetais em ecologia, nutrição e fertilidade de solos, agricultura, horticultura, silvicultura, 
jardinagem, fitopatologia, melhoramento vegetal e forragicultura 
Desenvolver atividades que capacitem no entendimento dos mecanismos pelos quais 
as plantas crescem, se desenvolvem, percebem e interagem com o ambiente em que 
estão inseridas. 

 

Conteúdo programático 

Unidade I - Relações Hídricas 
Propriedades físicas e químicas da água 
Componentes do potencial hídrico 
Métodos de determinação do potencial hídrico 
Mecanismos de absorção, transporte e perda de água nasplantas 
Fisiologia dos estômatos e transpiração 
 
Unidade II - Fisiologia da fotossíntese e respiração 
Metabolismo do carbono 
Trocas gasosas nas plantas 
A economia do carbono na planta 
Fatores que afetam a fotossíntese e a respiração 
 
Unidade III - Translocação de solutos orgânicos 
Terminologias usuais (fonte, dreno ou destino, partição, remobilização, etc.) 
Substâncias transportadas 
Anatomia do floema 
Mecanismos de transporte no xilema e no floema 
Partição de assimilados 
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Unidade III - NUTRIÇÃO MINERAL 
Interações raízes e solo 
Solo e minerais 
Elementos essenciais (funções e sintomas de deficiência) 
Transporte de solutos minerais 
Metabolismo do Nitrogênio (fixação e assimilação) 

 

Recursos disponíveis 

 
Aulas teóricas: quadro, pincel, datashow e computador. 
Aulas práticas: área experimental com estufas agrícolas, laboratório, geladeira, freezer, 
espectrofotômetro, clorofilômetro, fluorômetro. 
 

 

Critérios de avaliação e aprendizagem 

A disciplina é oferecida sob a forma de aulas teóricas e práticas com discussões 
presenciais orientadas, acompanhadas de leitura de textos e exercícios relativos aos 
vários modelos de práticas pedagógicas. A parte prática consta do desenvolvimento de 
experimentos em laboratório e no campo com métodos e técnicas direcionados ao 
estudo de eventos do metabolismo do vegetal. 
As aulas teóricas e as aulas práticas são acompanhadas de avaliação contínua 
presencial (10%), provas mensais incluindo todo o conteúdo dado tanto nas aulas 
teóricas quanto nas aulas práticas (70%) e apresentação dos resultados experimentais 
sob a forma de relatórios, seminários e apresentação oral (20%). 
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