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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Proteção de Plantas I 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 621 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Isabel Fernandes Cardoso 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) 

125       60                                     65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O objetivo fundamental da unidade curricular é fornecer aos alunos os conhecimentos básicos da Proteção das Plantas, por 
forma a familiarizar os alunos com os inimigos das culturas e a possibilitar-lhes uma melhor compreensão das complexas 
relações que se estabelecem entre estes organismos e as plantas cultivadas e, simultaneamente, para lhes abrir o caminho por 
onde poderão vir a dar os primeiros passos no desempenho de tarefas orientadas para a resolução de problemas que envolvem 
a ação, sobretudo quando nefasta, das pragas e doenças no meio agrícola.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1-INTRODUÇÃO 

1.1 Conceito de ecossistema agrário 

1.2- Importância dos prejuízos causados pelos inimigos das culturas 

2- AGENTES PATOGÉNICOS 

2.1- Noções de Sanidade Vegetal 

2.1.1- Conceito de doença, sinal e sintoma 

2.1.2- Diagnóstico das doenças 

2.2- Fungos, bactérias e vírus 

 2.2.1- Morfologia e características gerais 

 2.2.2- Reprodução 

 2.2.3- Bioecologia 

 2.2.4- Classificação 

3 – PRAGAS 

3.1-Noções gerais de entomologia, acaralogia e nematologia 

 3.1.1- Morfologia externa  

 3.1.2- Reprodução 

 3.1.3- Desenvolvimento 

 3.1.4- Classificação 
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4 - CONCEITOS DE PROTEÇÃO DE PLANTAS 

4.1- Evolução dos meios de luta 

4.2- Definição e princípios de proteção integrada 

4.3- Componentes da proteção integrada: estimativa do risco, nível económico de ataque, tomada de decisão e seleção dos 
meios de luta. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

São fornecidos os conhecimentos básicos da Proteção das Plantas, com o estudo dos diferentes inimigos das culturas, 
nomeadamente fungos, bactérias, vírus, nemátodos, insectos e ácaros no que diz respeito à sua morfologia, biologia, condições 
favoráveis, estragos e/ou sintomatologia provocada na planta. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas teórico-práticas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula/laboratório equipado com projetor de 
slides. Em algumas aulas os alunos têm a possibilidade de ir ao Centro Hortofrutícola do IPBeja onde poderão recolher 
elementos para posterior observação em laboratório. Nestas saídas de campo é também possibilitado aos alunos a execução 
de várias métodos de amostragem e captura de entomofauna necessária à elaboração do trabalho prático. 

Nas aulas práticas realizadas em laboratório os alunos observam, analisam e classificam toda a fauna entomológica recolhida 
com as diferentes técnicas de amostragem utilizadas.      

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 e avaliar.  

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

Tendo por base os conhecimentos que vão sendo adquiridos, a observação das plantas e dos seus fitófagos e agentes 
patogénicos, serão condições fundamentais para a identificação dos sintomas provocados pelos agentes causadores de doença 
e dos estragos provocados pelas pragas das culturas. Este conhecimento permitirá a tomada de decisão na aplicação 
atempada dos diversos meios de luta disponíveis, à semelhança do que se verifica em qualquer exploração agrícola. 

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.  

O trabalho prático de grupo exigido aos alunos terá um importante contributo para a concretização dos objetivos definidos para 
a UC, proporcionando a possibilidade de identificar um grande número de insectos que constituem praga das diferentes culturas 
da região. 

A realização do trabalho prático terá ainda a vantagem de partilha de conhecimentos entre os elementos do grupo, procura de 
informação externa e, portanto, contacto com a realidade.       

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita por frequência e por exame final. O exame final corresponde ao exame teórico escrito, aborda todos os 
conteúdos da unidade curricular e tem um peso de 70%. O trabalho prático tem um peso de 30%. 
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