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CONTEÚDO / EMENTA 
Aspectos específicos de manejo das culturas de Trigo, Arroz, Milho e outras culturas potenciais: 
classificação botânica, morfo-fisiologia, estresses e distúrbios ecofisiológicos, exigências edáfo-
climáticas; nutrição e adubação, implantação, tratos culturais, pragas, doenças, plantas daninhas, 
e a cultura no agronegócio,  formação da produção econômica, colheita e pós colheita. 

 
AULA 1: Aspectos específicos de manejo da cultura TRIGO e Agronegocio 

 Importância econômica e social no Brasil e Mundo (origem e histórico), (produção e aspectos 
econômicos (panorama), (produtos e subprodutos); Introdução ao estudo de manejo das espécies 
agrícolas, apresentação do programa e funcionamento da disciplina e formação dos grupos para  
  
AULA 2: Classificação botânica; morfo-fisiologia, estresses e distúrbios ecofisiológicos 

Morfologia da Planta: descrição das partes da planta e suas funções e fatores que interferem no 
crescimento e desenvolvimento); 
Fisiologia- crescimento e desenvolvimento da planta: ontogenia da planta,  segundo escala de 
Feeks (1940), modificada por Large (1954) e Zadocks;  
 Estresses e distúrbios ecofisiológicos (elementos edafoclimaticos como luz, temperatura, agua, 
radiação solar, fotoperíodo, vento). 
 
AULA 3: Implantação, exigências edafo-climáticas e formação da produção econômica 

Estabelecimento da cultura: preparo de solo, semeadoras, sementes, profundidade, espaçamento, 
densidade; época de plantio segundo ZARC, 
Interferência no rendimento potencial da espécie e os componentes de rendimento na escala 
fenológica e como se dá interferência desses na formação da produção econômica; evolução das 
cultivares (Variedades, Híbridos, e Caracteristica das Cultivares Modernas e tendências futuras). 
 

AULA 4 : Tratos culturais,  manejo de pragas, doenças e plantas daninhas: 
 Principais  épocas de ocorrência relacionada a fenologia da planta;  danos na cultura e danos 
econômico e seu controle; forneço material dos herbicidas mais indicados de pre e pos 
emergência; as doenças bacterianas, viróticas  e fungicas e qual parte da planta ataca em maior 
quantidade). 
 
AULA 5: Nutricão e adubação: 

Manejo da adubação, calagem e desordens nutricionais (aspectos teóricos fundamentais como 
fertilidade almejada, mobilidade dos nutrientes na planta e solo, adubação corretiva e 
manutenção, adubação para diferentes sistemas irrigado e sequeiro, macro e micronutrientes  e 
tratamento de sementes; diagnose foliar dos cereais; deficiências) 
Formação da produção econômica e Colheita e pós colheita 

planejamento  da lavoura; momento de colheita manual e mecanizada;  teor de umidade pra grão 
e pra semente, avaliação das perdas pré e pós colheita, tipos de trigo, PH. Secagem e 
armazenamento. 
 

AULA 6: Avaliação da cultura do TRIGO 

AULA 7: Cultura do ARROZ:  
Aspectos específicos de manejo da cultura ARROZ e Agronegocio 

 Importância econômica e social no Brasil e Mundo (origem e histórico), produção e aspectos 
econômicos (panorama), produtos e subprodutos. 
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Classificação botânica; morfo-fisiologia, estresses e distúrbios ecofisiológicos 

Morfologia da Planta: descrição das partes da planta e suas funções e fatores que interferem no 
crescimento e desenvolvimento); Arroz de terras Altas e Baixas 
 Fisiologia- crescimento e desenvolvimento da planta: ontogenia da planta  segundo COUNCE et 
al. (2000);  
Estresses e distúrbios ecofisiológicos (elementos edafoclimaticos como luz, temperatura, agua, 
radiação solar, fotoperíodo, vento) 
 
AULA 8: Implantação, exigências edafo-climáticas e formação da produção econômica 

Manejo de Produção para Terras Altas e Varzeas; estabelecimento da cultura arroz  (preparo de 
solo, semeadoras, sementes, profundidade, espaçamento, ,densidade e  interferência no 
rendimento potencial da espécie; época de plantio segundo ZARC, componentes de rendimento). 
Evolução das Cultivares (Variedades, Hibridos, e Caracteristica das Cultivares Modernas e 
tendências futuras) 
 

AULA 9: Tratos culturais,  Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas: 
Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas ( principais  épocas de ocorrência relacionada a 
fenologia da planta;  danos na cultura e econômico e seu controle; forneço material dos 
herbicidas mais indicados de pre e pos emergência; as doenças bacterianas, viróticas  e fungicas e 
qual parte da planta ataca em maior quantidade). 
 
AULA 10: Nutrição e adubação: 

Manejo da adubação, calagem e desordens nutricionais (aspectos teóricos fundamentais como 
fertilidade almejada, mobilidade dos nutrientes na planta e solo, adubação corretiva e 
manutenção, adubação para diferentes sistemas irrigado e sequeiro, macro e micronutrientes  e 
tratamento de sementes; diagnose foliar dos cereais; deficiências) 
 
Colheita e pós colheita: 

Colheita e pós colheita: planejamento e momento de colheita manual e mecanizada;  teor de 
umidade pra grão e pra semente, avaliação das perdas pré e pós colheita. Secagem e 
armazenamento. 
 

AULA 11: Avaliação da Cultura do ARROZ 

AULA 12: Cultura do MILHO: 
Aspectos específicos de manejo da cultura MILHO e Agronegocio 

 Importância econômica e social no Brasil e Mundo (origem e histórico), produção e aspectos 
econômicos (panorama), produtos e subprodutos. 
Classificação botânica; morfo-fisiologia, estresses e distúrbios ecofisiológicos 

Morfologia da Planta: descrição das partes da planta e suas funções e fatores que interferem no 
crescimento e desenvolvimento);  Fisiologia- crescimento e desenvolvimento da planta: ontogenia 
da planta  de MILHO segundo Fancelli, 1986 adaptado de Nel & Smit, 1978);  
ecofisiologia (elementos edafoclimaticos como luz, temperatura, agua, radiação solar, 
fotoperíodo, vento). 
 
AULA 13: Implantação, exigências edafo-climáticas e formação da produção econômica 
Manejo de Produção: estabelecimento da cultura (preparo de solo, semeadoras, sementes, 
profundidade, espaçamento, ,densidade e  interferência no rendimento potencial da espécie; 
época de plantio segundo ZARC, componentes de rendimento). 
Evolução das Cultivares (Variedades, Hibridos, e Característica das Cultivares Modernas e 
tendências futuras). 
 

 AULA 14: Tratos culturais,  Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas: 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Agrárias 

Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo 

Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas ( principais  épocas de ocorrência relacionada a 
fenologia da planta;  danos na cultura e econômico e seu controle; forneço material dos 
herbicidas mais indicados de pre e pos emergência; as doenças bacterianas, viróticas  e fungicas e 
qual parte da planta ataca em maior quantidade). 
Colheita e pós colheita: 

Colheita e pós colheita: planejamento e momento de colheita manual e mecanizada;  teor de 
umidade pra grão e pra semente, avaliação das perdas pré e pós colheita. Secagem e 
armazenamento. 
  

AULA 15: Avaliaçao da Cultura do MILHO 
 

Assunto dos Seminários: MILHO: 1.manejo de plantas daninhas e nematóide de galha; 2. 
principais doenças  e seu controle; 3.nutrição e adubação 4.quimigação e uso de  azospirillum 
brasiliense; 5.produção de milho para silagem e futuro dos OGMs nos sistemas de produção; 
6.colheita.  
ARROZ: 1.manejo de plantas daninhas; 2. manejo de doenças e insetos; 3.calagem, adubação e 
desordens nutricionais; 4.tecnologia de colheita, pós colheita e industrialização dos grãos; 
5.rotação e sucessão de culturas em áreas de arroz irrigado e sequeiros; 6.práticas agronômicas 
preconizadas pelo projeto 10.  
TRIGO: 1.manejo de plantas daninhas (principais espécies e resistência), doenças e  pragas; 
2.nutrição e adubação e distúrbios fisiológicos; 3.gestão de qualidade do trigo na colheita e pós 
colheita; 4.integração de praticas de manejo no sistema de produção do trigo e trigo duplo 
propósito. 
 

MATERIAL DE APOIO,  

PALESTRAS de fechamento da Cultura com Especialista da área, que pode ser alterado a cada 
semestre. 

MILHO: Pesquisadora MSc. Ana Carolina de Vieira de Oliveira - Stewardship & Compliance 
Manager na Bayer Crop Science-Petrolina, Pernambuco, Brasil 
TRIGO: Pesquisador Dr. João Leonardo Fernandes Pires – EMBRAPA TRIGO-Passo Fundo/RS  
ARROZ: Dr.Felipe Carmona/Pesquisador na Integrar - Gestão e Inovação Agropecuária, Porto 
Alegre/RS. 
 

 

 


