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OBJETIVOS 

1. Gerais  

Fornecer bases fisiológicas da produtividade vegetal, ao nível de fatores enógenos e 
exógenos, relacionados com o crescimento e desenvolvimento das plantas 
superiores. 

2. Específicos 

Entender as relações hídricas nas células vegetais 

Conhecer o mecanismo de abertura e fechamento estomático   

Entender os mecanismos de transporte, transpiração e gutação  

Compreender o carregamento, translocação e o descarregamento de assimilados e a  
relação fonte-dreno 

Saber o mecanismo de assimilação do nitrogênio e a formação de aminoácidos  

Entender o papel da luz no processo fotossintético 

Conhcer os principais pigmentos vegetais envolvidos com a fotossíntese  

Diferenciar as relações de claro e de escuro das plantas C 3 X C4 X MAC.  

Comparar fisiologicamente plantas C 3 X C4 X MAC, principalmente no que  
concerne as plantas forrageiras. 



Conhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam fotossíntese.  

Compreender os aspectos fisiológicos da respiração aeróbica dos órgãos vegetais.  

Diferenciar crescimento e desenvolvimento. 

Caracterizar hormônios vegetais e regulares do crescimento. 

Identificar os principais grupos de hormôniso vegetais e reguladores do crescimento.  

Reconhecer e comparar os principais efeitos fisiológicos dos hormônios vegetais.  

Entender e reconhecer os mecanismos de ação dos hormônios vegetais. 

Compreender a relação fitocromo X floração X germinação de sementes de 
forrageiras. 

Caracterizar e analizar fisiologicamente o efeito do ambiente na quebra da 
dormência de sementes de forrageiras.  

Treinar a organização e apresentação oral de um tópico escolhido, ou sorteado, em 
classe , relacionado com o conteúdo da disciplina.  

Habituar o discente a organizar as idéias e perante uma audiência  
 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Crescimento. Diferenciação e desenvolvimento. Substâncias de crescimento  seu 
metabolismo. Mecanismo de ação das substâncias. Crescimento vegetativo e reprodutivo e 
sua  regulação fitocromo e  fotomoforg~eneses. Floração. Desenvolvimento do fruto. 
Senescência e abcisão. Fisiologia aplicada as forrageiras 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

TEÓRICO 

.      INTRODUÇÃO 
Aspectos gerais da Fisiologia Vegetal 
RELAÇÃO ÁGUA-PLANTA 
Estudo dos potenciais da água 
Potencial total de água (ΨW) 
Princípio termodinâmico 
Medida do potencial de água (ΨW) 
Componentes do potencial de água 
. Osmótico 
.  Gravitacional 
. Pressão 
.  Outros potenciais 
. Potencias  de água no sistema solo-planta-atmosfera 
. Movimento da água no sistema solo-planta-atmosfera 
A célula vegetal  adulta e relações hídrícas nas células vegetais 
Estrutura e função da membrana celular e transporte de subsistências através da  membrana 
Osmose, plasmólise, deplasmólise, turgescência, embebição 
Movimento de água e nutrientes inorgânicos através da planta. 
Transpiração e mecanismos estomático. 
Gutação 
Movimento de água e nutrientes na planta 



TRANSLOCAÇÃO DE SOLUTOS ORGÂNICOS 
Transporte no floema 
Relações fonte e dreno 
Mecanismo de transporte no floema 
METABOLISMO 
Assimilação do nitrogênio pelas plantas 
Redução assimilatória do nitrogênio 
Formação e distribuição dos prinicipais aminoácidos 
Metabolismo da fixação simbiótica do nitrogênio 
Fotossíntese 
Aspectos  Biofísicos 
. Teoria eletromagnéticos 
      . Teoria quântica 
     . Aparelho fotossintético 
     . Pigmentos 
     . Unidade fotossitética 
Processos fotossintéticos 
. Processo difusivo 
. Processo fotoquímico (fluxo de elétrons) 
. Processo bioquímico (C3,  C4, e MAC) 
Fatores externos, internos, genéticos e outros que influenciam no processo fotossíntético. 
Eficiência fotossíntética 
Fotorrespiração 
Respiração: Aspectos Fisiológicos 
Quociente respiratório 
Venenos respiratórios 
Respiração em órgãos vegetais 
Fatores que afetam a respiração 
 
DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO 
 
Conceito de crescimento e desenvolvimento 
Homônios vegetais e reguladores do crescimento 
Auxinas 
Gilberelinas 
Citocininas 
Etileno 
Àcido abscísico 
Modo de ação e papel fisiológico dos fitohormônios. 
Fotomorfogênese - o papel do fitocromo. 
 
V. SEMINÁRIOS GERAIS 
 

PRÁTICO 

determinação do conteúdo relativo de água, em folhas de algumas espécies vegetais. 
Plasmólise e efeito de substâcias tóxicas sobre a permeabilidade das membranas celulares. 
Determinação do potencial osmótico de tecidos vegetais pelo método plasmolitico. 
Determinação do potencial hídrico de tecidos vegetais pelo método densimétrico ou 



SCHARDAKOW. 
Sudação ou gutação. 
Recuperação de turgescência em ramos cortados. 
Demonstração da transpiração pelo método do Potômetro. 
Exsudação da seiva do floema. 
Separação de pigmentos de cloroplastos por cromatografia em papel. 
Pigmentos hidrossolúveis e lipossolúveis em tecidos vegetais. 
Determinação do espectro de absorção dos pigmentos dos cloroplastídeos. 
Determinação do teor de clorofilas a, b, e total. 
Fotossíntese: Prova da produção de 02 em plantas aquáticas. 
Fotossíntes: Prova do consumo de C02 em plantas terrestres. 
Atividades de redutase do nitrato - Método "in Vivo" . 
Efeito da qualidade da luz na germinação de sementes fotoblásticas. 
Efeito da auxina sobre o crescimento direcional de plantas 
Efeito de 2.4. D no alongamento de raízes. 
Indução de raizes adventícias em estéticas. 
Atividades herbicida do 2.4.D. 
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