
ECOFISIOLOGIA VEGETAL E FATORES DE ESTRESSE

1. Identificação 

Obrigatória: Não 
Carga Horária: 60
Créditos: 04
Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

2. Ementa

Caracterização vegetal  dos  ecossistemas brasileiros;  Principais processos  metabólicos  (relações
hídricas e balanço de carbono) e sua relação com o ambiente circundante; Utilização e ciclagem
dos  elementos  minerais.  Metabolismo  e  fixação  do  nitrogênio;  Fatores  de  estresse:  Estresse
hídrico, estresse salino, estresse causado por fogo e poluição atmosférica,. estresse por competição,
herbivoria e alelopatia, estresse oxidativo; Estratégias de adaptação das plantas ao ambiente .

3. Objetivo

Viabilizar o entendimento sobre os fatores do ambiente que interferem no desenvolvimento de
plantas, dando ênfase aos estresses abióticos e suas implicações para os vegetais nos diferentes
ecossistemas brasileiros.
 
4. Justificativa

A disciplina Ecofisiologia Vegetal e Fatores de Estresse foi pensada em função dos projetos que
estão sendo desenvolvidos e que abordam principalmente, a influência de determinados estresses,
sejam eles bióticos ou abióticos no desenvolvimento vegetal. 
A disciplina  Fisiologia  Vegetal  que  já  existe,  não  abordava  de  maneira  mais  aprofundada  as
relações dos fatores do ambiente com os estresses gerados e suas implicações no desenvolvimento
e produtividade das plantas. Os tópicos abordados na fisiologia vegetal se referem a conceitos e
mecanismos básicos do metabolismo vegetal,  servindo assim de base para o entendimento dos
processos ecofisiológicos das plantas. Nessa disciplina foi acrescentado o tópico que se refere à
propagação de plantas. 
A disciplina de Técnicas de Propagação de Plantas  foi eliminada devido ao seu caráter muito
específico e por necessitar de um embasamento da fisiologia. Devido a isso, a abordagem sobre os
mecanismos fisiológicos da propagação, bem como os tipos mais utilizados serão abordados na
disciplina de fisiologia vegetal.
A  disciplina  permitirá  o  entendimento  das  interferências  de  fatores  abióticos  (água,  solo,
luminosidade,  nutrientes,  metais  pesados,  dentre  outros)  e  bióticos  (microrganismos,  insetos,
animais, inclusive o homem) no desenvolvimento das plantas e no comportamento das mesmas no
seu ambiente natural. O melhor entendimento dessas relações servirá de ferramenta para elaborar
projetos integrados que visem soluções para problemas causados pela má conservação gerados por
atividades humanas, tais como: salinização do solo, devastação da vegetação para diversos fins;
monocultura, dentre outros. A disciplina também poderá dar suporte a propostas que foquem o
estudo de condições ambientais mais apropriadas para o incremento da produtividade vegetal de
produtos vegetais de interesse econômico, evitando dessa forma, o extrativismo da vegetação de
forma indiscriminada. 
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