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IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: Sousa

CURSO: Tecnologia em Agroecologia

DISCIPLINA: Sementes CÓDIGO DA DISCIPLINA:

PRÉ-REQUISITO:

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x ] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE:4

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA:40h/a PRÁTICA: 20h/a EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL:60h/a

DOCENTE RESPONSÁVEL: Selma dos Santos Feitosa

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 viabil idade 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 PROGRAMATICO

1. Importância das sementes 

    1. Como mecanismo de propagação das espécies. 

    2. Como agente modificador da história do homem. 

    3. Como elemento de pesquisa.

2. Formação e estrutura das sementes 

    1. Fertil ização. 

    2. Desenvolvimento do embrião. 

    3. Desenvolvimento do endosperma. 

    4. Tegumentos.

3. Composição química das sementes 

    1. Material de reserva. 

    2. Nutrientes

4. Maturação de sementes 

    1. Fatores que afetam a maturação 

    2. Índices de maturação

5. Germinação das sementes 

    1. O processo de germinação. 

    2. Condições necessárias

6. Dormência de sementes 

    1. Tegumentos impermeáveis. 

    2. Sementes fisiologicamente imaturas. 

    3. Substancias inibidoras. 

    4. Dormência secundária.

7. Deterioração de sementes 

    1. Manifestações químicas e biológicas de deterioração.

8. Produção de sementes 

    1. Estabelecimento de campos de produção. 

    2. Certificação. 

    3. Padrões de campo. 

    4. Inspeção de campo. 

    5. Colheita. 

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

    7. Produção de sementes florestais.

9. Beneficiamento de sementes 

    1. Bases de separação. 

    2. Operações de beneficiamento.

10. Secagem das sementes 

    1. Teor de umidade das sementes e processos biológicos. 

    2. O processo de secagem. 



    3. Métodos de secagem.

11. Armazenamento 

    1. Conservação da semente

12. Análise de sementes 

    1. Amostragem. 

    2. Determinação do grau de umidade. 

    3. Análise de pureza. 

    4. Teste padrão de germinação. 

    5. Testes de vigor. 

    6. Uso das tabelas de tolerâncias.

13. Lei de Sementes 

    1. Aspectos legais. 

    2. Instruções normativas.

METODOLOGIA DE ENSINO

Os conhecimentos serão construídos nas aulas por meio de Exposição dialogada; Debates mediados e colaborativos; Atividades

coletivas e individuais; Aula prática em Laboratório de Sementes e em viveiro de produção de mudas, instalação e acompanhamento

de trabalhos experimentais em campo e laboratório, além de apresentação pelos discentes de temáticas com análise e discussão em

grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

[x] Quadro

[x] Projetor

[x] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x] Equipamento de Som

[x ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

• Participação efetiva nas discussões em aulas; 

• Atividades colaborativas e individuais; 

• Relatório de aula e atividades práticas; 

• Provas Teóricas e Práticas; 

• Desenvolvimento e participação efetiva em atividades experimentais em campo e laboratório.
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