
 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Sementes 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 4 

Carga Horária: 60h Carga Horária Prática: 20 Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 
Conceito de sementes. Formação e estrutura de sementes: maturação, germinação, 

dormência, qualidade fisiológica e deterioração. Estabelecimento de campos de produção, 

inspeção e colheita. Secagem, beneficiamento, tratamento, armazenamento e embalagem. 

Análise de sementes. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 
 
Compreender os mecanismos que atuam na semente desde a sua formação até a germinação. 
Conhecer o sistema de produção de sementes. Atuar em um laboratório de análise de 
sementes, com ênfase as sementes crioulas 
 
Específicos 

 Conhecer o conceito e importância das sementes; especialmente sementes crioulas; 

 Conhecer a lei de sementes; 

 Compreender o processo de formação da semente; 

 Reconhecer a importância da viabilidade das sementes (germinação e vigor) na 
qualidade das mesmas;  

 Compreender os fatores que afetam a germinação e dormência das sementes; 

 Entender a importância da conservação das sementes para manter sua qualidade 
fisiológica e nutricional; 

 Estabelecer campos de produção de sementes,  

 Realizar as principais análises de sementes para fins de comercialização e reprodução 
das mesmas; 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 
1.Importância das sementes: 

 Como mecanismo de propagação das espécies. 

 Como agente modificador da historia do homem. 

 Como elemento de pesquisa. 
2. Formação e estrutura das sementes. 

 Fertilização. 

 Desenvolvimento do embrião. 

 Desenvolvimento do endosperma. 

 Tegumentos. 
3.Composição química das sementes. 



  Material de reserva. 

  Nutrientes. 
4.Maturação de sementes. 

 Fatores que afetam a maturação. 

 Índices de maturação. 
5.Germinação das sementes.  

 O processo de germinação. 

 Condições necessárias. 
6.Dormência de sementes.  

 Tegumentos impermeáveis. 

 Sementes fisiologicamente imaturas. 

 Substancias inibidoras. 

 Dormência secundária. 
7.Deterioração de sementes.  

 Manifestações químicas e biológicas de deterioração 
8.Produção de sementes.  

 Estabelecimento de campos de produção. 

 Certificação. 

 Padrões de campo. 

 Inspeção de campo. 

 Colheita. 

 Produção de sementes no âmbito da agricultura familiar: unidades coletivas de 
multiplicação de sementes 

 Produção de sementes florestais 
9.Beneficiamento de sementes.  

 Bases de separação. 

 Operações de beneficiamento. 
10-Secagem das sementes.  

 Teor de umidade das sementes e processo biológicos. 

 O processo de secagem. 

 Métodos de secagem. 
11.Armazenamento.  

 Conservação da semente. 
12.Análise de sementes.  

 Amostragem. 

 Determinação do grau de umidade. 

 Análise de pureza. 

 Teste padrão de germinação. 

 Testes de vigor. 

 Uso das tabelas de tolerâncias. 
13. Lei de Sementes.  

 Aspectos legais. 

 Instruções normativas. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 
Aula expositiva dialogada; Trabalho individual; Trabalho em Grupo; Projeto; Seminário. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
Prova objetiva; Prova Prática; Projeto; Relatório de aula prática; Seminários. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Aula expositiva dialogada; Trabalho individual; Trabalho em Grupo; Elaboração e execução de 
Projetos; Seminários, aulas de campo, aula em viveiro de produção mudas, aula laboratório de 
sementes. 



 

PRÉ-REQUISITO 
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