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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 
 

CÓDIGO: CIB653 

DISCIPLINA:  Tópicos Especiais em Ecologia III: Atributos foliares e plasticidade 
fenotípica em florestas tropicais 

PRÉ-REQUISITOS:  

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 30 PRÁTICA:  30 TOTAL: 60 

CRÉDITO: TEÓRICA: 2 PRÁTICA: 1 TOTAL: 3 

PROFESSOR (A):  Marcelo Schramm Mielke, Martielly Santana dos Santos 

EMENTA: Conceitos básicos. Forma e função das folhas. Florestas tropicais. 
Fundamentação teórica e instrumentação para a coleta de dados de 
atributos foliares. Plasticidade fenotípica e estresse ambiente. 

OBJETIVOS: Proporcionar aos estudantes de pós-graduação uma visão geral dos 
aspectos que envolvem as interações entre plantas e ambiente em 
florestas tropicais, numa abordagem em escala de folha. 

METODOLOGIA: Serão ministradas aulas expositivas, além da leitura e discussão de 
textos e de artigos publicados em periódicos especializados. Será 
realizada uma atividade de campo, onde serão realizadas discussões 
práticas sobre a coleta de dados e diferentes metodologias para a 
avaliação de atributos foliares e plasticidade fenotípica de folhas de 
plantas lenhosas tropicas em função de variações no ambiente. 

AVALIAÇÃO: Quantitativa: provas, avaliação de seminários e relatórios. 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO: 

 

- Conceitos básicos. 
- Forma e função das folhas (anatomia, morfologia e fisiologia foliar). 
- Área e massa foliar específica. 
- Alometria e simetria foliar. 
- Análise não-destrutiva de pigmentos foliares. 
- Tenacidade foliar. 
- Trocas gasosas foliares e fluorescência da clorofila a. 
- Padrão e densidade de venação foliar. 

   - Plasticidade fenotípica e estresse ambiente. 
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