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I – OBJETIVOS 

A disciplina tem por objetivos proporcionar aos alunos conhecimentos básicos e aplicados ao desenvolvimento 
racional da fruticultura, bem como explorar com maiores detalhes assuntos inerentes a consolidação do 
florescimento, fixação e desenvolvimento da frutificação nas principais espécies. Pretende-se que o aluno adquira e 
domine as principais técnicas de manejo, crie um senso crítico e seja capaz de propor temas e novas idéias para a 
consolidação da fruticultura comercial.   

 

II - EMENTA 

Importância e distribuição da fruticultura comercial no mundo, propagação, sistemas de plantio, zoneamento 
agroecológico, sistemas de poda e condução de frutíferas, nutrição e adubação de frutíferas, controle integrado de 
pragas e doenças, colheita e pós-colheita, processamento industrial, comercialização. 

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Introdução à ciência da produção de frutíferas 

 - Principais espécies de frutíferas cultivadas no Brasil 

 - Manejo do florescimento em fruticultura; 

- Práticas culturais em fruticultura 

 - Manejo das técnicas de poda em plantas frutíferas 

 - Uso de fitoreguladores vegetais em fruticultura; 

- Irrigação em plantas frutíferas 



 

- Produção fora de época em fruticultura 

- Implantações de pomares comerciais 

- Manejo da nutrição e adubação de plantas frutíferas; 

- Métodos de avaliação do estado nutricional de plantas frutíferas 

 - A cultura dos citros; 

 - A cultura do maracujazeiro; 

 - A cultura da banana; 

 - A cultura da uva. 

 

IV - METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia de ensino é expositiva, a qual exige-se a participação crítica dos alunos, bem como a interação e 
busca de novos conhecimentos entre o grupo. Concomitantemente, busca-se a participação dos alunos na discussão 
de temas atuais, bem como a fundamentação do senso científico através do desenvolvimento de trabalhos 
científicos e apresentação de tópicos avançados na produção de frutas. 

 

V - AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO 

A avaliação será realizada pela aplicação de uma prova geral, pela apresentação de seminários, podendo também ser 
exigido ao aluno a elaboração de um projeto de pesquisa ou o desenvolvimento de um Workshop regional sobre 
determinado assunto em fruticultura. 
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