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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Técnico Superior Profissional  
Curso:  
Viticultura e Enologia 

 

Unidade Curricular: 3412  - Mecanização da Vinha 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 621 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José António Casteleiro Penacho 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100l 15       30                               55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Proporcionar conhecimento sobre a constituição e funcionamento do trator e dos motores térmicos de dois e quatro tempos. 

Garantir o contacto com os equipamentos mecânicos e sua interligação. 

Compreensão da necessidade e vantagens de efetuar uma manutenção preventiva racional. 

Conhecer e saber efetuar os cuidados diários de um motor ou de um trator. 

Saber ler e escolher o motor pelas curvas caraterísticas. 

Saber que tipo de ligação trator alfaia mais aconselhável. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Classificação dos motores alternativos de combustão interna. Constituição e princípio de funcionamento dos motores de dois e 
quatro tempos. Ciclo teórico e ciclo prático. Noções de potência, binário e consumo específico. Curvas características de um 
motor. Sistemas de distribuição, lubrificação, refrigeração, elétrico, alimentação e sobrealimentação. 

Constituição do trator. Principais sistemas que o integram. Transmissões. Órgãos de locomoção. Ligação a outras alfaias. 
Manutenção e higiene. Ergonomia. Custo horário de utilização do trator agrícola 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos serão alcançados se os alunos conseguirem compreender a necessidade de todos os componentes dos motores e 
tratores, o seu funcionamento e a sua utilidade e para que o seu funcionamento seja o adequado terão de ser corretamente 
utilizados e mantidos. Para isso é necessário o contacto com os equipamentos e saber utilizá-los convenientemente.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A aprendizagem baseia-se fundamentalmente na aplicação do método expositivo na parte teórica da unidade curricular e nos 
expositivos e participados na parte prática 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Para que os alunos atinjam os objetivos esperados serão lecionadas aulas teóricas onde serão aplicados métodos expositios de 
forma que os alunos compreendam a constituição e o funcionamento dos componentes dos motores, das transmissões, dos 
sistemas de locomoção e outros constituintes dos tratores agrícolas. Para saber utilizar e manter os equipamentos atrás 
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referidos serão lecionadas aulas práticas.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Só serão classificados os alunos que assistirem a 75% das aulas lecionadas. Serão efetuados dois testes de frequência, a 
classificação final será o resultado do somatório da ponderação relativa de 50% da classificação dos dois testes, classificados 
de zero a vinte valores cuja nota mínima seja igual ou superior a 8 valores e serão aprovados os alunos cuja classificação dos 
testes de fequência seja igual ou superior a 10 valores. Os alunos que não forem aprovados nos testes de frequência eos que 
pretenderem fazer melhoria de nota poderão fazer exame final nas épocas normal e/ou em recurso e serão aprovados se 
obterem classificação igual ou superior a 10 valores      

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

BRIOSA, F. (1984) - Glossário Ilustrado de Mecanização Agrícola. Entreposto Máquinas, Lisboa. 

 

CANDELON, P. (1973) - Les Machines Agricoles, Vol. I e II. Editiones J. B. Baillière, Paris. 

 

CARVALHO, R. F. e SARUGA (2007) - Mecanização Agrícola Vol I. Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 
Lisboa. 

 

Documentos específicos preparados para apoio da ação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor:         Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:     


