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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       - Motores e Cultura Mecânica 

Ano 1 Semestre 1 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) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Após conclusão desta unidade curricular, o aluno deverá: 

 

a) conhecer e saber efetuar os cuidados diários de um motor e de um trator; 

b) saber escolher o motor pelas suas curvas características; 

c) saber escolher o tipo de alfaia em função do trator; 

d) saber qual o tipo de ligação trator-alfaia mais aconselhável. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Motores térmicos de combustão interna. 

1.1. Constituição e princípio de funcionamento dos motores de dois e quatro tempos. Ciclo teórico e ciclo prático. 

1.2. Sistemas de distribuição, lubrificação refrigeração, alimentação e sobrealimentação. 

1.3. Noções de potência, binário e consumo específico. Curvas características do motor. 

2. Sistemas de transmissão de movimento. 

3. Órgãos de locomoção. 

4. Órgãos de ligação de alfaias. 

5. Custo de utilização do trator agrícola. 

6. Ergonomia. Noções de higiene e segurança no trabalho. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos foram organizados de modo a que os alunos, apoiados nos conhecimentos de base de física, 
compreendam o funcionamento dos tratores agrícolas e a sua utilização, ligado às máquinas agrícolas, na realização das 
diversas operações culturais. Os temas são apresentados de forma integrada, iniciando-se pelo estudo do motor, e incluem os 
principais constituintes do trator. Os aspetos económicos e a higiene e segurança no trabalho são também estudados. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos são lecionados em aulas teórico-práticas, que incluem uma apresentação dos conceitos de 
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natureza teórica, de caracter expositivo e apoiada em meios audiovisuais e em modelos físicos, e a aplicação destes através da 
resolução de exemplos de aplicação e do contacto com os tratores e as alfaias. 

A informação relativa à Unidade Curricular é disponibilizada aos alunos através da plataforma moodle. 

A assiduidade às aulas é obrigatória, aplicando-se o previsto no Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 1º Ciclo do IPBeja. 

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

Com o objetivo transmitir uma perspetiva integrada e aplicada das matérias e dada a natureza das aulas da Unidade Curricular, 
a apresentação dos temas estudados sustenta-se numa exposição inicial dos princípios teóricos e na sua aplicação através da 
resolução de exemplos e do contacto com os tratores e as alfaias. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação de conhecimentos inclui duas modalidades de avaliação: avaliação ao longo do semestre pela realização de dois 
testes escritos, ou avaliação por exame escrito, realizado no final do semestre. 
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