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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Pastagens e Tecnologia de Conservação de 
Forragens 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 621 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Manuel Joaquim Marques Patanita 

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 30       30                               40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Numa área tão vasta, quanto importante, do sector agrícola e pecuário, procura-se perspectivar, dar a conhecer e estudar a 
temática pratense e forrageira, desde a preparação da produção da erva até à sua conservação, passando pelas opções do 
consumo directo, em diversas alternativas de pastoreio. 

Esta unidade curricular permitirá aos alunos o conhecimento global da área das pastagens e forragens, nomeadamente o 
conhecimento das necessidades da produção de erva na produção animal, a forma de melhor rendibilizar uma exploração agro-
pecuária, a importância da adopção de um maneio e de uma metodologia produtiva de prados e forragens ajustados às 
necessidades alimentares dos animais.  

Conhecer as principais plantas pratenses e forrageiras, sua aptidão cultivo e utilização.  

Identificar a necessidade e utilidade da conservação da erva, bem como conhecer os diversos métodos de conservação de 
forragens. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Breve resenha histórica das Pastagens e Forragens em Portugal e no Mundo, transportando a sua importância para a produção 
agro-pecuária. Principais técnicas e operações culturais para a instalação e manutenção de pastagens e forragens. 
Melhoramento e preservação de Pastagens Naturais. Breve descrição das principais plantas pratenses e forrageiras, versando 
sobretudo gramíneas e leguminosas. Inoculação/peletização de sementes. Consociações, associações e misturas de plantas 
pratenses e forrageiras. Métodos e sistemas de pastoreio; cercas cercados e bebedouros; sub e sobrepastoreio. Necessidades 
e disponibilidades alimentares em Unidades Forrageiras (UF). Bases para o cálculo de encabeçamentos. 

Necessidade de conservação da erva. Principais métodos de conservação: Fenação, Ensilagem, Fenosilagem e Desidratação 
Artificial. Formas de melhoria qualitativa de alguns alimentos: tratamento (físico, químico e biológico) de palhas; aditivos e 
conservantes nos alimentos conservados. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A abordagem integrada, progressiva e sequencial do programa da UC permitirá que os alunos desenvolvam os conhecimentos 
e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência entre os conteúdos programáticos. A aprendizagem inicia-
se por mostrar a importância das pastagens e forragens na produção agro-pecuária, seguindo-se a descrição das principais 
técnicas e operações culturais para a instalação e manutenção de pastagens e forragens. Estudam-se com pormenor as 
principais espécies pratenses e forrageiras, versando sobretudo gramíneas e leguminosas e sua utilização estreme ou em 
consociação.  

Métodos e sistemas de pastoreio, cercas cercados e bebedouros. Destaque para a necessidade de conservação da erva e 
referência aos principais métodos de conservação. Formas de melhoria qualitativa de alguns alimentos.  
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Valorização dos alimentos e necessidades dos animais e, consequente, cálculo de encabeçamentos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas expositivas e aulas práticas no campo e em laboratório, nas quais os alunos, individualmente, constituem um 
sementário com vista à identificação das principais sementes de espécies pratenses e forrageiras. Realização de um trabalho 
em grupo de pesquisa bibliográfica sobre um tema no âmbito da UC, com apresentação e discussão, bem como a instalação de 
uma espécie numa parcela demonstrativa para identificação das plantas e acompanhamento durante as aulas. Realização de 
visitas de estudo a explorações/empresas consideradas “modelo” ou de grande interesse prático e pedagógico. Realização de 
seminários ministrados por especialistas na área das pastagens/forragens ou conservação de forragens, com vista a promover 
o conhecimento e o debate alargado e abrangente.  

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

O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da Unidade 
Curricular (UC). Esta será uma UC com forte aplicação prática, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas também como 
executar, avaliar e decidir.  

O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será desenvolvido nas aulas 
teóricas, estabelecendo-se a relação com outras matérias já tratadas em aulas anteriores ou noutras UC's.  

Dado o carácter eminentemente prático das matérias a versar, nas aulas práticas os alunos aprenderão fazendo, refletindo e 
tomando decisões sobre as situações com que vão sendo confrontados. A instalação das parcelas experimentais com a espécie 
distribuída permitirá a posterior identificação das plantas e o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. 

Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. Assim, 
partilhar-se-ão conhecimentos, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos alunos e a provocar maior 
motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar os 
conhecimentos adquiridos, sob influência de diferentes fatores e variáveis.  

O trabalho de grupo exigido aos alunos terá um importante contributo para a concretização dos objetivos definidos para a UC, 
proporcionando um aprofundamento do conhecimento em temas do seu interesse particular. 

A realização dos trabalhos práticos terá ainda as vantagens de partilha de conhecimentos entre os elementos do grupo, procura 
de informação externa e, portanto, um maior contacto com a realidade.  

A avaliação dos alunos servirá também para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas na prossecução 
dos objectivos, podendo ser realizadas algumas correções nestas metodologias, se tal se considerar necessário. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consta de prova escrita sobre aspectos teórico-práticos, trabalho de grupo de pesquisa bibliográfica sobre tema 
definido e de provas orais sobre identificação de sementes e plantas pratenses e forrageiras. 

Classificação final: 50% (provas escritas) + 50% (trabalhos de grupo e individuais). 
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