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EMENTA DA DISCIPLINA3 

 

Importância. Relações Água-Planta. Conceitos e aplicações. Movimento da Água. Absorção e 

Translocação de Nutrientes. Relação Fonte-Dreno. Assimilação do Nitrogênio. Fotossíntese: 

aspectos biofísicos, bioquímicos e fisiológicos. Respiração: aspectos fisiológicos. Dinâmica do 

Crescimento e do Desenvolvimento: Fitohormônios, Fotoperiodismo, Fotomorfogênese. 

Fisiologia da Germinação. Seminários Gerais. 

  

OBJETIVOS DA DISCIPLINA3 

 

1. OBJETIVO GERAL: 

 

          Fornecer bases fisiológicas da produtividade vegetal, ao nível de fatores endógenos 

e exógenos, relacionados com o crescimento e desenvolvimento das plantas superiores. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Entender as relações hídricas nas células vegetais 

b) Conhecer o mecanismo de abertura e fechamento estomático 

c) Entender os mecanismos deTransporte, transpiração e gutação 

d) Compreender o carregamento, translocação e o descarregamento de assimilados e a 

relação fonte-dreno 

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

f) Entender o papel da luz no processo fotossitético 

g) Conhecer os principais pigmentos vegetais envolvidos com a fotossíntese 

h) Diferenciar as reações de claro e de escuro das plantas C3 X C4 X MAC 

i) Comparar fisiologicamente plantas C3 X C4 X MAC 

j) Conhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a fotossíntese 

k) Compreender os aspectos fisiológicos da respiração aeróbica dos órgãos vegetais 

l) Diferenciar crescimento e desenvolvimento 

m) Caracterizar hormônios vegetais e reguladores do crescimento 

n) Identificar os principais grupos de hormônios vegetais e reguladores do crescimento 

o) Reconhecer e comparar os principais efeitos fisiológicos dos hormônios vegetais 

p) Entender e reconhecer os mecanismos de ação dos hormônios vegetais 

q) Entender fotoperiodismo e sua relação com o crescimento 

r) Compreender a relação fitocromo X floração X germinação de sementes e gemas 

s) Caracterizar e analisar fisiologicamente o efeito do ambiente na quebra da dormência 

de sementes e gemas. 

t) Formular e apresentar seminários sobre temas de Fisiologia Vegetal    

 

 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULAS TEÓRICAS: 

1. INTRODUÇÃO. Aspectos gerais da Fisiologia Vegetal 

 

2. TRANSPORTE DE SOLUTOS ATRAVÉS DAS MEMBRANAS CELULARES. 

a)  Estrutura das membranas celulares 

b)   Funções das membranas celulares 

c)   Transporte de solutos 

d)  Classes das proteínas de transporte 

e)  Velocidade de transporte 

f)  Sistemas de transporte: Uniporte e Co-transporte 

g)  Transporte passivo e ativo 

 

3. RELAÇÃO ÁGUA-PLANTA. 

 

a) Estudo dos potenciais da água  

 Potencial total de água (w) 

 Princípio termodinâmico 

 Medida do potencial de água (w) 

 Componentes do potencial de água: 

 Osmótico (os) 

 Gravitacional (g) 

 Pressão (p) 

 Outros potenciais (’) 

 Potenciais de água no sistema solo-planta-atmosfera (SSPA) 

 Movimento da água no sistema solo-planta-atmosfera (SSPA) 

b) A célula vegetal adulta e suas relações hídricas: 

 Osmose, plasmólise, deplasmólise, turgescência, embebição, diagrama de Höfler. 

c) Movimento de água através da planta. 

 Transpiração  

 Gutação 

 Movimento ascendente de água na planta (ativo e passivo) 

 Fisiologia dos estômatos 

 

4. METABOLISMO DO CARBONO. 
 

         a)  Fotossíntese 

 

a) Aspectos Biofísicos e anatômicos: 

 Espectro eletromagnético 

 Teoria quântica 

 Aparelho fotossintético 

 Pigmentos 

 Unidade fotossintética 

             

 b) Processos fotossintéticos: 

 Processo difusivo. 

 Processo fotoquímico (Fluxo de Elétrons). 

 Processo bioquímico (C3, C4  e  MAC). 

             c) Fatores externos, internos, genéticos e outros que influenciam  no processo fotossintético. 

             d)  Eficiência fotossintética. 

 

         2. Fotorrespiração: Conceito, Importância, Fatores Ambientais que Influenciam e Bioquímica do 

Processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  TRANSLOCAÇÃO DE SOLUTOS ORGÂNICOS 

 

a) Características do floema 

b) Partição de assimilados 

c) Carregamento e descarregamento do floema 

d) Substâncias transportadas no Floema 

e) Alocação de assimilados 

f) Mecanismos de transporte no floema 

g) Translocação e produtividade 

 

6.  METABOLISMO DO NITROGÊNIO. 

 

a) Redução assimilatória do nitrogênio 

b) Formação e distribuição dos principais aminoácidos nas plantas 

c) Fixação simbiótica do nitrogênio molecular. 

    

7. RESPIRAÇÃO: 
a) Aspecrtos Bioquímicos: Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Transportadora 

de Elétrons. 

b)  Aspectos Fisiológicos: Quociente respiratório, Venenos respiratórios, 

Respiração em órgãos vegetais, Fatores que afetam a respiração. 

 

8. DINÂMICA DO CRESCIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL 
 

a) Conceito de crescimento e desenvolvimento 

b) Hormônios vegetais e reguladores do crescimento 

 Auxinas 

 Giberelinas 

 Citocininas 

 Etileno 

 Ácido abscisico 

 Outros Hormônios Vegetais 

c) Fotomorfogênese – o papel do fitocromo 

d) Fisiologia da germinação e dormência de sementes (aspectos fisiológicos). 

 

9.  SEMEINÁRIOS GERAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                continuação 

AULAS PRÁTICAS: 

 

1. Determinação do conteúdo relativo de água, em folhas de algumas espécies vegetais. 

2. Plasmólise e efeito de substâncias tóxicas sobre a permeabilidade das membranas celulares. 

3. Determinação do potencial hídrico de tecidos vegetais pelo método densimétrico ou 

SCHARDAKOW 

4. Sudação ou Gutação. 

5. Recuperação de turgescência em ramos cortados. 

6. Exsudação da seiva do floema. 

7. Separação de pigmentos de cloroplastos por cromatografia em papel. 

8. Pigmentos hidrossolúveis e lipossolúveis em tecidos vegetais. 

9. Determinação do espectro de absorção dos pigmentos dos cloroplastídeos. 

10. Determinação do teor de clorofilas a, b e total. 

11. Fotossíntese: Prova da produção de O2 em plantas aquáticas. 

12. Fotossíntese: Prova do consumo de CO2 em plantas terrestres. 

13. Atividade deshidrogenativa em sementes de milho (Zea mays) e atividade de catalase em 

tubérculos de batatinha (Solanum tuberosum). 

14. Atividade de redutase do nitrato – Método “In Vivo”.   

15. Efeito da qualidade da luz na germinação de sementes fotoblásticas. 

16. Efeito da auxina sobre o crescimento direcional de plantas. 

17. Efeito de 2.4.D no alongamento de raízes. 

18. Indução de raízes adventícias em estacas. 
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COMISSÃO DE DISCIPLINA 
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3. Professor: Dr. Cândido Ferreira de Oliveira Neto (Membro) 

 

DISCIPLINAS DE APOIO 

 

 

           1. BOTÂNICA. 

 

 

2. BIOQUÍMICA.  

 

 

 

 

 


