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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 935011  - Matérias primas de origem vegetal 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 621 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Manuel Açucena Ferro Palma 

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) 

100       60                                     40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1 - Conhecer de forma genérica quais as principais matérias primas de origem vegetal produzidas em Portugal e no mundo, seu 
comércio e consumo. 

2 - Identificar quais as principais potencialidades e limitações da produção vegetal em ambiente mediterrânico. 

3 - Compreender de que forma as técnicas de cultivo dos vegetais podem influenciar a sua composição, qualidade tecnológica e 
utilização agro-industrial. 

4 - Conhecer a composição química e utilização agro-industrial das principais sementes e frutos de produção nacional utilizados 
na alimentação humana. 

5 - Saber quais as principais culturas arvenses industriais (cereais e oleaginosas), frutícolas e hortícolas produzidas em 
Portugal, com especial enfase na interação entre as técnicas de cultivo empregues e a sua composição bioquímica e utilização 
agro-industrial. 

6 - Conhecer algumas formas de produção agrícola específicas, em especial a “Produção em Modo Biológico” 

e a “Proteção Integrada”. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Agricultura e alimentação no mundo e em Portugal 

2 - O clima em Portugal: suas potencialidades e limitações comparadas para a produção de matérias-primas de origem vegetal 

3 - A semente 

4 - A fertilização das culturas e a qualidade das matérias-primas de origem vegetal 

5 - A aplicação de pesticidas em Agricultura 

6 - Colheita, armazenamento e conservação das matérias-primas de origem vegetal 

7 - Agricultura Biológica 

8 - Culturas Arvenses Industriais 

9 - Culturas Frutícolas e Hortícolas 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O programa da unidade curricular é constituído essencialmente por duas partes: a primeira que abrange as técnicas de cultivo 
das culturas fornecedoras das principais matérias primas de origem vegetal e sua influência na sua composição e utilização 
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agro-industrial; a segunda que abrange o estudo das culturas e respectivas matérias primas, com grande enfase nas questões 
relacionadas com a sua qualidade alimentar e agro-industrial, aplicando os conhecimentos adquiridos na primeira parte da 
matéria. Fica assim o alunos apto a conhecer as técnicas de cultivo e a sua influência na utilização alimentar e agro-industrial 
das matérias primas de origem vegetal tal como é objetivo .da unidade curricular 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas terão sobretudo uma componente de exposição teórica. Em relação a algumas matérias será reforçada a componente 
prática com a observação direta das principais matérias-primas de origem vegetal e com a realização de aulas práticas 
laboratoriais sobre o controle de qualidade de algumas matérias primas, em especial cereais (trigo mole e trigo duro). 

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

A metodologia de ensino afigura-se como suficiente para os alunos adquirirem os conhecimentos básicos sobre a produção no 
campo das principais matérias primas de origem vegetal. Através das aulas de componente mais prática poderão tomar 
contacto direto com as matérias primas de origem vegetal, aprendendo a reconhece-las, identificando ainda as suas 
características mais relevantes, e dominar alguns dos processos de controlo e avaliação da qualidade tecnológica de algumas 
matérias primas. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através da realização de duas frequências e de exame final escrito. 
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