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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Superior Técnico Especializado 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 93506 - Química orgânica aplicada 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 442 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Humberto Manuel Índio Tomás Chaves 
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75       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o aluno desenvolva as seguinte competências:  

Avalia, conhece e minimiza os principais riscos de segurança e higiene ligados ao trabalho em ambiente laboratorial. 

- 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. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I - Segurança em laboratórios Químicos 

II - Estrutura dos compostos orgânicos 

III - Ligações químicas e propriedades dos compostos orgânicos 

IV - Estereoquímica 

V - Nomenclatura e propriedades de: 

V.1 - Hidrocarbonetos: Alcanos e cicloalcanos  

V.2 - Hidrocarbonetos: alcenos e alcinos  

V.3 - Hidrocarbonetos halogenados 

V.4 - Hidrocarbonetos aromáticos 

V.5 - Álcoois e éteres 

V.6 - Aldeídos e cetonas 

V.7 - Aminas  

V.8 - Ácidos carboxílicos e sais derivados 

V.9 - Derivados dos ácidos carboxílicos: cloretos de acilo, anidridos, amidas e ésteres 
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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 curricular. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O programa desta unidade curricular é composto por dois blocos de matérias – uma parte teórica e outra teórico-prática com 
resolução de exercícios, sobre a matéria leccionada na parte teórica. Estas duas partes estão interligadas, uma vez que nas 
aulas teóricas são expostos os conceitos e fundamentos para compreender e aplicar ao estudo das moléculas orgânicas. A 
metodologia de ensino contempla um conjunto de aulas teóricas, fundamentais para adquirir os conhecimentos de base sobre 
os diferentes conceitos de ligação química, estrutura e propriedades dos compostos, sendo privilegiadas as aulas expositivas e 
interativas, com recurso a equipamento audiovisual. Na continuação da parte teórica serão realizados exercícios, em que são 
aplicados os ensinamentos do respectivo conteúdo programático, sob supervisão do docente. A carga horária semanal é de 3 
horas teórico-práticas e a classificação final resulta da avaliação feita em exame após a partcipação em 75% das aulas e o 
trabalho de grupo. 

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 alimentar. 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 alimentares. Os alunos vão ser capazes de interpretar e analisar os contributos de alguns compostos 
orgânicos que podem ser utilizados na conservação, embalagem e aditivos dos alimentos. 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 alimentar. 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.  

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

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Os alunos elaboram, com o apoio do docente, um trabalho de grupo sobre "Química orgânica na Alimentação". Também pode 
abordar outro tema relacionado com a matéria em estudo. A avaliação resulta da ponderação do exame (80%) com o trabalho 
de grupo (20%). 
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