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I – OBJETIVOS 

Ensino nas bases conceituais ao invés das bases tradicionais da cultura, mas haverá foco em algumas culturas 

selecionadas. O objetivo será a compreensão dos processos fisiológicos (fotossíntese, respiração, 

fotorrespiração); respostas das plantas (área foliar, partição de matéria seca, comprimento radicular e área 

superficial, status hídrico e transpiração) em resposta aos parâmetros ambientais (radiação, umidade, dióxido de 

carbono, vento e temperatura). Cultivos estudados intensamente e importantes para a economia Brasileira e 

local serão utilizados como exemplos.  

 

II – EMENTA 

A ecofisiologia de cultivos é o estudo das maneiras que os processos fisiológicos das plantas são integrados para causar 

as respostas da planta em comunidades. Serão abordados os fundamentos básicos em Ecofisiologia de cultivos; relações 

hídricas, nutrição mineral, fixação biológica de nitrogênio, fotossíntese e fixação de carbono em dosséis, fonte e partição 

de assimilados, fatores ambientais  que afetam o crescimento, desenvolvimento e a produtividade das culturas e a  

fisiologia do estresse. 

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Assuntos a serem tratados para a disciplina de Ecofisiologia e manejo de cultivos: 

1 - Estrutura e função, relações hídricas e nutrição mineral 

1. Introdução, funções das estruturas das plantas 

2. Relações hídricas de plantas cultivadas 

3. Estresse hídrico: causas e efeitos 

4. Absorção e translocação de nutrientes 

5. Adubação foliar 

6. Fixação biológica de nitrogênio 

2 -  Microclima, estrutura do dossel, fotossíntese e translocação 

7. Microclima e arquitetura do dossel 



 

8. Área foliar, interceptação da luz e espaçamento 

9. Fotossíntese e fixação de carbono, respiração. 

10.  Fontes de assimilados, translocação e partição. 

3 – Crescimento e desenvolvimento 

11.  Controle do crescimento, hormônios e reguladores vegetais 

12.  Sementes, germinação e relação com o crescimento das culturas 

13.  Crescimento radicular e relação raiz-parte aérea 

14.  Produtividade, fisiologia da produtividade e estresses ambientais 

15. Radiação solar e Temperatura 

16.  Equipamentos, demonstração e aplicações práticas 

17.  Seminários: Fisiologia de cultivos 

 

IV - METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas teóricas serão expositivas com utilização de recursos audiovisuais; também serão ministradas aulas 

práticas na área agrícola desta universidade; aula prática para demonstração do uso e aplicação de 

equipamentos para o estudo da fisiologia de plantas cultivadas. 

 

V - AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO 

Avaliação via seminários, condução de experimentos e redação de projeto de pesquisa. 
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