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PLANO DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Viticultura III  

Carga Horária Total: 75 horas Carga Horária Teórica:45 horas  Carga Horária Prática:30 horas  

 

EMENTA  

 

 Discutir os principais aspectos relativos ao manejo da irrigação da videira, envolvendo os aspectos 

economicamente viáveis e culturalmente corretos, através do manejo racional e uso eficiente da água. 

Estudar e dimensionar sistemas de drenagem agrícola em viticultura para dessalinização e aeração do 

solo. 

 

Mecanização agrícola em viticultura 

 

Planejar e atuar no preparo inicial e periódico do solo para a implantação de parreiras para 

produção de uva de vinho, mesa e sucos. Aplicar normas de segurança do trabalho em operações 

agrícolas. Planejar a utilização de tratores e implementos agrícolas. Operacionalizar de forma racional 

máquinas e implementos agrícolas minimizando impactos ambientais associados à vitivinicultura. 

Conhecer as novas tecnologias empregadas no processo de mecanização do manejo e produção 

vitivinícola. Utilizar implementos para aplicação de agroquímicos em viticultura. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  

 

Desenvolver conhecimentos para realização adequada do uso dos insumos água e solo no contexto da 

irrigação e drenagem;  

Desenvolver estudos inerentes ao planejamento, orientação, monitoramento e uso de máquinas, 

implementos e ferramentas agrícolas, obedecendo às normas de segurança com a racionalização dos 

custos e a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.  
 

Compreender cada etapa e tarefas realizadas no preparo inicial e periódico do solo. Entender o 

funcionamento de máquinas e implementos agrícolas. Selecionar e recomendar o uso de implementos 

agrícolas para diferentes sistemas de produção, com base nas características de solo, clima, vegetação e 

condições socioeconômica da região, visando uma utilização segura, técnica, economicamente viável e 

ambientalmente sustentável. 
 

Objetivos Específicos 

Compreender a relação solo-água-planta-atmosfera com a produtividade e qualidade da videira;  

Coletar e interpretar dados edafoclimáticos para o manejo da irrigação; 



 

Compreender os objetivos e benefícios da drenagem do solo para cultura. 

 

• Definir o método a ser empregado no preparo do solo para implantação de uva de vinho e mesa, 

justificando a operação mais adequada de acordo com as características físicas do solo; 

 

• Compreender o funcionamento e o emprego dos principais implementos agrícolas utilizados na 

vitivinicultura regional; 

 

• Conhecer o funcionamento, as regulagens a manutenção de máquinas e implementos agrícolas utilizados 

no preparo de solo; 

 

• Enumerar as normas de segurança adotadas na prevenção de acidentes com ás atividades mecanizadas; 

 

• Operacionalizar as principais máquinas e implementos agrícolas, empregados na viticultura regional; 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINADO 

Aulas Teóricas (Tópicos/Subtópicos e Carga Horária) 

1. Introdução e definição do sistema (2 horas) 

 Propriedades físicas do solo; 
 

2. Relação solo-água-planta-atmosfera (2 horas) 

 O solo como um reservatório; 

 Retenção da água no solo. 

  

3. Relação solo-água-planta-atmosfera (2 horas) 

 Potenciais da água no solo; 

 Dinâmica da água; 

 

4. Cálculo da água disponível (2 horas) 

Disponibilidade total de água do solo; 

Irrigação total necessária. 

 

5. Manejo da irrigação (2 horas) 

 Via solo: Principio de funcionamento de sensores para determinar a umidade; 

 Tensiômetro: Instalação e coleta de dados; 

 Curva de retenção da umidade do solo. 

 

6. Manejo da irrigação (2 horas) 

 Via Clima: Uso de dados meteorológicos para o manejo da irrigação; 

 Coleta de dados de estações agrometeorológicas para determinação da evapotranspiração de 

referência; 

 Evapotranspiração da cultura e coeficiente da cultura. 

 

7. Avaliação (2 horas) 

 

8. Manejo da irrigação (2 horas) 

 Via planta: Fluxo de seiva (Princípio de funcionamento); 

 Trocas gasosas: Equipamentos e princípios de funcionamento. 

 

9. Manejo de irrigação com turno de rega fixo e lâmina variável (2 horas) 

 



 

10. Manejo de irrigação com turno de rega variável e lâmina fixa (2 horas) 

 

11. Avaliação (2 horas) 

 

12. Drenagem Agrícola (2 horas) 

 Objetivos e benefícios. 

13. Fluxo de água em direção aos drenos (2 horas) 

14. Condutividade hidráulica (2 horas) 

15. Cálculo do espaçamento entre os drenos laterais – regime permanente e variável (2 horas) 

16. Atividade avaliativa (2 horas) 

Aulas Práticas 

1. Identificação dos métodos e sistemas de irrigação no parreiral do Campos Petrolina Zona Rural (2 

horas) 

2. Coleta de solo e determinação da umidade gravimétrica no Laboratório de Solos (2 horas) 

3. Instalação de tensiômetro e coleta de dados para o manejo da irrigação (2 horas) 

4. Coleta de dados da estação Agrometeorológica para realização do manejo da irrigação (2 horas) 

5. Visualização e identificação dos tipos de drenos no campo (2 horas) 

6. Determinação da Velocidade de Infiltração Básica da Água no solo (3 horas) 

 

Mecanização Agrícola. 

Aulas Teóricas (Tópicos/Subtópicos e Carga Horária) 

 1.Visita ao Galpão de Máquinas (2 aulas) 

➢ Apresentação dos implementos no galpão de máquinas do IF. 

 

2. Introdução a Mecanização Agrícola (máquinas, implementos e ferramentas) (1 aulas) 

  3. Trator agrícola (definição, funções, constituição geral e classificações). (2 aulas) 

  4. Preparo do Solo (2 aulas) 

5.Visita Técnica Miolo (2 aulas) 

6. Visita Técnica à Veneza Máquinas ( 2 aulas) 

7. Introdução ao estudo dos tratores (2 aulas) 

8. Segurança na Mecanização Agrícola. ( 2 aulas) 

➢ Normas de segurança na Mecanização Agrícola;  

➢ Cuidados fundamentais na prevenção de acidentes com Mecanização Agrícola; 

➢ Competência do Enólogo na Prevenção de Acidentes em M.A.  

 

9. Avaliação (2 horas) 

 

Aulas Práticas 15  aulas 

 

1. Principais controles e comandos dos tratores agrícolas ( 2 aulas) 

 

➢ Demostração de todos os comados e controles do trator agrícola e sua utilização 

  

2. Condução do trator frente e ré com obstáculos (2 aulas) 

 

➢ Conduzir o trator individualmente a frente e ré, observando todos os cuidados na prevenção de 

acidentes 



 

 

3. Acoplamento e regulagem de implementos (2 aulas)  

 

➢ Acoplar e regular o arado e a grade para preparo do solo; 

➢ Desacoplar os implementos seguindo as normas de segurança 

➢ Seminário – (3 aulas) 

 

4. Tecnologia de Aplicação de produtos químicos  ( 2 aulas) 

 

➢ Regulagem do Pulverizador  “Arbus 1.000” 

➢ Pulverizadores 

 

5. Utilização do aplicativo “GENERAL DO CAMPO” (2 aulas) 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Aulas expositivas e dialogadas utilizando equipamento multimídia Data Show e/ou quadro branco e 

pincel e aulas prática. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – Mecanização agrícola. 

 

Estratégia didática, expondo o conteúdo a ser explanado com a participação ativa dos estudantes, 

utilizando seus conhecimentos prévios como ponto de partida. Levar os estudantes a questionarem, 

interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. 

Favorecer análise crítica, incentivando os estudantes e produção de novos conhecimentos. Será utilizado 

equipamentos de multimídia, Aplicativos, Notebook, Data Show, quadro branco e pincel, além das 

Máquinas e equipamentos utilizados em aulas práticas como: Trator, Arado, Grade, Pulverizadores. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Instrumentos e valores) 

 

1ª Avaliação: Prova com questões objetivas e discursivas – Valor: 0 a 10. 

2ª Avaliação: Prova com questões objetivas e discursivas – Valor: 0 a 10. 

3ª Avaliação: Prova com questões objetivas e discursivas – Valor: 0 a 10. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Mecanização Agrícola (Instrumentos e valores) 

 

1ª Avaliação: Seminários  – Valor: 0 a 10. 

2ª Avaliação: Avaliação escrita – Valor: 0 a 10. 

 

MF = 6 x ME + 4 x AF 

                   10 

 

MF = Média final 

ME = Média do Espaço curricular 

AF  = Avaliação final 
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