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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15703 - Química Orgânica 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 442 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Humberto Manuel Índio Tomás Chaves 

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) 

150 30       45                               75 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Avalia, conhece e minimiza os principais riscos ligados ao trabalho no laboratório 

- Conhece e identifica diferentes classes de compostos orgânicos. 

- Através da estrutura e dos grupos funcionais, prevê diversas propriedades físicas e químicas. 

- Prevê comportamento químico e físico dos diversos compostos em diferentes situações. 

- Domina as técnicas básicas de trabalho em laboratório. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Segurança em laboratórios Químicos 

Ligação química 

Estrutura e propriedades dos compostos 

Hidrocarbonetos: Alcanos, cicloalcanos, alcenos e alcinos; Hidrocarbonetos halogenados; Hidrocarbonetos aromáticos. 
Estereoquímica 

Álcoois e éteres 

Aldeídos e cetonas 

Ácidos carboxílicos e sais derivados 

Derivados dos ácidos carboxílicos: cloretos de acilo, anidridos, amidas e ésteres 

Aminas 

 

Aula laboratoriais 

1- V erificação das condições de segurança do laboratório. Equipamentos de segurança. Rótulos. Consulta de catálogos. 
Propriedades dos compostos. 

2- Ponto de fusão e Ponto de ebulição. 

3- Estudo da solubilidade dos compostos orgânicos 

Separação e purificação dos compostos orgânicos: 1.Extracção com solventes. 2.filtração 
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4- Separação e purificação dos compostos orgânicos: 3.Recristalização. 4.Destilação 

5- Caracterização de grupos funcionais: a. Reacções dos hidrocarbonetos. b. Reacções de álcoois, de aldeídos, de cetonas e 
de ácidos carboxílicos 

6- Preparação de um sabão 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nas aulas teóricas são expostos e discutidos os conceitos e fundamentos para compreender e aplicar ao estudo das diversas 
moléculas orgânicas. Nas aulas teórico-práticas, os alunos iniciam um processo de aplicação dos fundamentos mais teóricos 
(estrutura, ligação química e propriedades) à caracterização química e física das moléculas orgânicas, tendo em conta os 
grupos funcionais que as constituem. Pretende-se deste modo, fornecer ao aluno os conhecimentos que o tornem capaz de 
identificar os grupos funcionais de uma molécula, podendo também fazer uma previsão de algumas das suas propriedades 
físicas e químicas. Existe ainda uma introdução ao trabalho com segurança e higiene num laboratório, que sendo um local 
potencialmente perigoso e que os alunos vão utilizar diversas vezes no curso ou na sua vida profissional. Será muito útil estes 
alunos estarem conscientes desta problemática. Portanto, é evidente a coerência do programa com os objectivos definidos para 
esta unidade. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O programa desta unidade curricular é composto por uma parte teórica, outra teórico-prática, e ainda uma parte com trabalhos 
laboratoriais. Estas três partes estão interligadas, Uma vez que nas aulas teóricas são expostos os conceitos e fundamentos 
para compreender e aplicar no estudo das moléculas orgânicas. Nas aulas teórico-práticas praticam-se os conceitos teóricos 
através de exercícios. A metodologia de ensino contempla então um conjunto de aulas teóricas, fundamentais para adquirir os 
conhecimentos de ligação química, estrutura e propriedades dos compostos, sendo privilegiadas as aulas expositivas e 
interativas, com equipamento audiovisual. Nas práticas laboratoriais, os alunos após realizado o seu trabalho, elaboram o 
respectivo relatório.  

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

Esta unidade curricular pretende sensibilizar os alunos para importância da química orgânica nos nossos dias e concretamente 
na área do Ambiente. Pretende-se ainda fazer uma pequena abordagem sobre o trabalho em segurança num laboratório, pois 
prevê-se que o aluno utilize laboratórios com alguma frequência neste curso ou na sua vida profissional. Nesta primeira parte 
será leccionada uma parte teórica expositiva com exemplos concretos, seguido de debate. Seguidamente, como exemplo 
prático, será feita uma visita a um laboratório para verificação das condições de higiene e segurança. 

Nas restantes partes da matéria o alunos vão adquirir capacidades para estimar algumas propriedades dos compostos 
orgânicos, podendo assim prever alguns comportamentos ou influências que estes vão ter em determinadas situações nas da 
áreas das tecnologias do ambiente. Os alunos vão ser capazes de interpretar e analisar o contributo de alguns compostos 
orgânicos que podem ser utilizados em estruturas ambientais ou serem controlados coo poluentes. Para alcançar estes 
objectivos haverá uma explicação mais teórica, expositiva e de debate sobre as moléculas orgânicas e grupos funcionais. Ao 
longo desta exposição serão dados exemplos concretos de aplicação de moléculas orgânicas em geral, mas também na área 
do ambiente. De seguida, para consolidar os conhecimentos, os alunos executam exercícios sobre a matéria leccionada em 
grupo e de um modo individual, com acompanhamento do docente. Os alunos, para uma melhor percepção da parte teórica, 
realizarão algumas experiencias laboratoriais relacionadas com as matérias em estudo, tanto na determinação de propriedades 
tanto físicas como químicas. 

Demonstra-se assim que existe coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação nas aulas laboratoriais, resulta da avaliação continua e dos relatórios dos trabalhos laboratoriais. A avaliação 
teórica é feita por exame. A avaliação das aulas laboratoriais pode subir ou descer um ou dois valores a nota final.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Guias para download na página de e-learning da UC: http://cms.ipbeja.pt  

- G. Solomons e G. Fryhle "Organic Chemistry", J. Wiley, 11ª ed. New York, 2013. ISBN9781118323793 . 

- Francis Carey, "Química Orgânica Vol 1 e Vol 2" Mc Graw Hill, 7ª ed. 2011. ISBN 9788563308221 e ISBN 9788563308894 

- R. T. Morrison, R.N. Boyd "Química Orgânica", Fundação Calouste Gulbenkian, 16ª edição 2011.ISBN 978-972-31-0513-1. 

- Vários, S. P. QUIMICA, Guia IUPAC para a Nomenclatura de Compostos Orgânicos, 1ª ed, 2002 Lidel, ISBN 9789727577378. 

- Stanley H. Pine, e outros, "Organic Chemistry" Mc Graw-Hill. 2000. ISBN 9780071002424. 

- Maria João Marcelo Curto “Segurança em laboratórios químicos”, Universidade Nova de Lisboa,1979. 
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- H. G. O. Becker et al. "Organikum- Química Orgânica Experimental", Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª ed., Lisboa, 1997. 
ISBN 9789723107043. 

- A. C. Tomé "Introdução à Nomenclatura dos Compostos Orgânicos", Universidade de Aveiro, Escolar Editora, 2010. ISBN 
9789725922781 
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