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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Fruticultura 

Curso: Técnico em Agropecuária Subsequente 

Semestre: 3º 

Carga Horária Semestral: 80 h/a (67h/r) 

Docente Responsável:  Everaldo Mariano Gomes 

 

EMENTA 

 Fruticultura geral. Produção de mudas. Origem e importância econômica, classificação 

botânica e cultivares, clima e solos, propagação, implantação, tratos culturais, controle 

fitossanitário, colheita, classificação e comercialização das fruteiras: aceroleira, bananeira, 

cajueiro, coqueiro, goiabeira, mamoeiro, mangueira, maracujazeiro. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver as principais técnicas de produção de mudas, exploração, comercialização, 

classificação e conservação de frutíferas, capacitando o aluno a planejar, orientar e conduzir 

tecnicamente projetos com frutíferas tropicais. 

Específicos 

 Construir conceitos sobre fruticultura. 

 Enumerar aspectos importantes da atividade frutícola. 

 Identificar as formas de comercialização. 

 Resolver pequenos cálculos de projetos. 

 Identificar os métodos de propagação. 

 Enumerar as vantagens e desvantagens dos métodos de propagação. 

 Recomendar cultivares frutíferas para a implantação em diferentes regiões. 

 Operacionalizar as principais técnicas de propagação. 

 Identificar um bom terreno para fruticultura. 

 Aplicar as técnicas de preparo de solo, marcação e abertura de covas. 

 Realizar adubação, plantio e tutoramento das mudas. 

 Operar práticas de poda de formação, frutificação, limpeza e renovação de copa. 

 Identificar e combater pragas e doenças 

 Enumerar os tratos culturais usados em frutíferas. 

 Operar práticas de poda de frutificação e limpeza; 

 Proceder a adubação de cobertura nas diferentes espécies frutíferas. 

 Identificar as principais técnicas de colheita, armazenamento e comercialização. 

 Realizar a avaliação de um empreendimento frutícola. 

Descrever práticas de aproveitamento caseiro de frutas. 

 

 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Fruticultura Geral 

1.1. Conceitos e Origem da Fruicultura 

1.2. Tipos de Pomares 

1.3. Importância da fruticultura  

1.4. Fruticultura no Brasil e no mundo 

1.5. Fatores  edafo-climáticos e a fruticultura 

1.6. Classificação das frutíferas quanto ao clima 

1.7. Mercado Consumidor (competitividade, qualidade) 

1.8. Fatores a serem observados na implantação de um pomar 

1.9. Elaboração de Projeto de Fruticultura 

2. Propagação das Fruteiras 

2.1. Conceitos e definições 

2.2. Importância na qualidade das mudas 

2.3. Propagação Sexuada e Assexuada 

2.3.1. Conceitos e definições 

2.3.2. Vantagens e desvantagens 

2.3.3. Materiais e equipamentos 

2.3.4. Tipos de enxertia  

2.3.5. Métodos e técnicas  

2.3.6. Aplicação das técnicas de enxertia 

3. Fruticultura Especial (aceroleira, bananeira, cajueiro, coqueiro, goiabeira, mamoeiro, 

mangueira, maracujazeiro), sendo que para cada uma das culturas serão abordados os 

seguintes aspectos: 

3.1. Introdução  

3.2. Aspectos econômicos  

3.3. Classificação botânica  

3.4. Cultivares comerciais  

3.5. Clima e solo  

3.6. Produção das mudas 

3.7. Implantação do pomar: preparo do solo, espaçamento, adubação, plantio  

3.8. Tratos culturais  

3.9. Principais pragas e seu controle  

3.10. Principais doenças e seu controle  

3.11. Colheita, classificação e comercialização 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aula expositiva dialogada, associando com estudos de casos e seminários.  

 Aulas práticas. 

 Discussão de textos e reportagens relacionados ao conteúdo programático. 

 Implantação de projetos relacionados a fruticultura regional. 

 Pesquisas bibliográficas individuais e em equipes e apresentação dos resultados escritos 

e orais. 

 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Serão realizadas utilizando provas, trabalhos individuais e em equipes, relatórios de 

práticas e visitas técnicas e seminários. 

 As avaliações serão executadas antes, durante e após a aplicação dos conteúdos 

bimestrais. 

 Para os alunos com maiores dificuldades serão implementados atividades extra-classe 

para melhorar o desempenho na disciplina. 

 Visita Técnica aos Projetos Irrigados de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincel e apagador de quadro, Recursos computacionais e projetores de 

imagem (data-show), Pessoal de apoio, Material de apoio para atividades: insumos agrícolas 

(sementes de frutíferas, fertilizantes e corretivos, estercos, defensivos agrícolas, recipientes, 

substratos, etc.), máquinas e equipamentos agrícolas, sistema de irrigação, ferramentas diversas, 

área para implantação do pomar, estufa. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

ALVES, E. J. A cultura da banana: aspectos técnicos, socioeconômicos e agroindustriais. 2ª 

Ed. Brasília, DF. EMBRAPA – SPI. 1999. 585 p  

FACHINELO, J. C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E. & FORTES, G. R. 

DE L. Propagação de plantas frutíferas de clima temperado. 1ª edição, Pelotas: Universitária 

- UFPEL, 1995. 178p.  

GOMES, P. Fruticultura Brasileira, Nobel, São Paulo, 1975, 446 p  

MANICA, I. Fruticultura em Pomar Doméstico: Planejamento, Formação e Cuidados. Ed. 

Rigel. Porto Alegre - RS.: Cinco Continentes, 2000, 143p.  

MELETTI, L. M. M. Propagação de frutíferas tropicais. Guaíba - RS.: Agropecuária, 2000. 

239p.  

PENTEADO, S. R. Defensivos alternativos e naturais para a agricultura saudável. 

Campinas-SP. Ed. Grafimagem, 1999, 79p.  

PENTEADO, S. R. Introdução à agricultura orgânica - normas e técnicas de cultivo. 

Campinas-SP. Ed. Grafimagem, 2000, 110 p.  

SIMÃO, S. Tratado de fruticultura. Piracicaba - SP. : FEALQ, 1998. 760P.  

SIQUEIRA, D. L. de. Planejamento e implantação de pomar. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 

2003. 172p.  

SITES INTERESSANTES 
HTTP://WWW.TODAFRUTA.COM.BR/ 

HTTP://WWW.RBF.ORG.BR/ 

HTTP://WWW.CPATSA.EMBRAPA.BR/ 

HTTP://WWW.CNPMF.EMBRAPA.BR/ 

HTTP://WWW.CEAGESP.COM.BR/ 

HTTP://WWW.AGRICULTURA.GOV.BR/ 

HTTP://WWW.PROFRUTA.COM.BR/ 

 

http://www.todafruta.com.br/
http://www.rbf.org.br/
http://www.cpatsa.embrapa.br/
http://www.cnpmf.embrapa.br/
http://www.ceagesp.com.br/
http://www.agricultura.gov.br/
http://www.profruta.com.br/

