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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Proteção de Plantas II 

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

 
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) 

100       60                                     40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O principal objectivo da U.C é providenciar conhecimento específico em proteção de plantas, de maneira a familiarizar o 
estudante com os problemas fitossanítários das culturas mais recentes na região. Para obter sucesso nesta unidade curricular, 
o estudante demonstrará que é capaz de comunicar, trocar informação e dialogar com especialistas e não-especialistas sobre a 
matéria em causa; consegue aplicar as componentes da protecção integrada em situações concretas; identifica e aplica os 
meios de luta mais adequados para a prevenção e combate aos inimigos das culturas e reconhece as vantagens e 
inconvenientes resultantes da aplicação das medidas diretas e indiretas contra os inimigos das culturas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Luta quimica: Evolução histórica; Composição dos produtos fitofarmacêuticos; Tipos de formulação; Classificação; Vias de 
penetração e modos de ação; Técnicas e material de aplicação; Eficácia e eficiência; Efeitos secundários; Homologação, 
produtos ilegais-sua identificação, distribuição, venda e aplicação; Gestão de resíduos de embalagens e excedentes; Processo 
de desenvolvimento de um produto fitofarmacêutico; Cálculo de doses, concentrações e volumes de calda. Preparação da 
calda, técnicas de aplicação, arrastamento da calda. Luta biológica: Por meio de artrópodes entomófagos; Por meio de 
microorganismos entomopatogénicos. Luta biotécnica: Hormonas e reguladores de crescimento de insectos; Precocenas; 
Antiquitinas; Feromonas; Luta autocida; Fago-inibidores. Luta genética. Luta cultural: Rotações, Fertilizações, sementeiras e 
plantações, Solarização. Problemas fitossanitários de algumas culturas emergentes na região: nogueira, amendoeira, 
romanzeira, pistachio.  

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Estudo dos meios de proteção, dando-se particular enfâse aos novos sistemas regulamentares dos produtos fitofarmacêuticos, 
à preparação da calda, à segurança na utilização dos PF e à redução do risco de manuseamento e aplicação do PF, redução do 
risco para o ambiente e redução do risco para o consumidor. Estudo da proteção fitossanitária de culturas recentes na região 
como a nogueira, amendoeira, romãnzeira e pistachio, tendo em conta os modernos princípios de proteção das plantas no 
âmbito das exigências do comércio e da proteção do ambiente. Em relação a cada cultura consideram-se os seguintes 
aspectos: principais pragas e doenças no país, taxonomia, morfologia, bioecologia, sintomatologia, prejuízos, estimativa do 
risco, inimigos naturais, variedades resistentes, medidas profilácticas e meios de luta química, biológica, cultural, e biotécnica. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, execução de trabalhos práticos, práticas de pesquisa de literatura on-line. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da Unidade 
Curricular (UC). Esta será uma UC, 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 dos sintomas nas plantas bem como a utilização 
das diferentes técnicas de estimativa de risco permitirão 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 eleger uma cultura, estudar os principais inimigos da cultura e eleger de todos os 
meios de luta disponíveis aqueles que serão mais recomendados do ponto de vista de uma estratégia de proteção integrada.  

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.  

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

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita por avaliação contínua e pelo exame final. O exame final corresponde ao exame teórico e abrange todos os 
conteúdos do curso e corresponde a 50% da classificação final. 
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