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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       - Química 

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: Maria Adelaide Almeida 

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): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Reconhecer a estrutura do átomo; 

- Identificar as energias electrónicas e estabelecer configurações electrónicas. 

- Reconhecer e interpretar a variação periódica das propriedades dos átomos e a Tabela Periódica. 

- Identificar os vários tipos de ligações químicas possíveis, relacionando-as com as propriedades da matéria. 

- Interpretar e utilizar a informação da equação química, enquanto tradução escrita da reacção química. 

- Reconhecer, interpretar e utilizar as diversas unidades de concentração utilizadas em análise química. 

- Reconhecer e analisar diferentes tipos de reacções: de precipitação, de ácido-base e de oxidação-redução. 

- Interpretar o conceito de Equilíbrio Químico. 

- Reconhecer e analisar reacções de Ácido-Base, nomeadamente a sua aplicação em análise volumétrica. 

- Reconhecer e analisar Reacções de Precipitação. 

- Identificar e acertar reacções de oxidação-redução. 

- Reconhecer alguns conceitos fundamentais de Termodinâmica Química. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Estrutura do átomo: Teorias atómicas. Número atómico e de massa. Energias e configurações electrónicas. 

Periodicidade Química: Tabela Periódica e variação periódica das propriedades dos átomos. 

Ligação Química: Iónica; Covalente; e Metálica. Forças intermoleculares. 

Reacções químicas: Equações químicas. Escrita e acerto de equações químicas. Cálculos estequiométricos. 

Reagentes limitantes. Rendimento das reacções. 

Soluções: Electrólitos e não-electrólitos. A hidratação. Concentração de soluções. Diluição de soluções. 

Equilíbrio Químico: Conceito. Princípio de Le Châtelier. Constante de equilíbrio. Equilíbrio heterogéneo. 

Previsão do sentido de uma reacção. 

Reacções de Ácido-Base e Equilíbrio Ácido-Base. 
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Reacções de Precipitação e Equilíbrio de Solubilidade. 

Reacções de Oxidação-Redução e Electroquímica. 

Termodinâmica Química: Os Princípios da Termodinâmica. Entalpia. Entropia. Energia Livre de Gibbs. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos permitem atingir os objectivos de aprendizagem enunciados, uma vez que permitem aos 
estudantes: 

. abordar conceitos relacionados com a estrutura do átomo. 

. adquirir ou desenvolver conhecimentos sobre o comportamento do electrão no átomo. 

. reconhecer e interpretar a variação periódica das propriedades dos átomos. 

. interpretar e utilizar a informação da equação química. 

. reconhecer, interpretar e utilizar as diversas unidades de concentração. 

.entender e utilizar o conceito de Equilíbrio Químico. 

. desenvolver conceitos relacionados com as reacções de Ácido-Base, nomeadamente a sua aplicação em análise volumétrica. 

. reconhecer e analisar Reacções de Precipitação. 

. identificar e acertar reacções de oxidação-redução. 

. reconhecer alguns conceitos fundamentais de Termodinâmica Química. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, aulas teórico-práticas de resolução de exercícios, desenvolvimento de trabalhos práticos laboratoriais, 
execução de relatórios sobre os resultados obtidos nos trabalhos experimentais e estudo orientado. 

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

O ensino da unidade curricular assenta sobre dois pilares fundamentais: aulas teórico-práticas e aulas laboratoriais.  

As aulas teórico-práticas serão constituídas por uma parte de sessão expositiva, que servirá para introduzir os conceitos 
fundamentais da disciplina associados aos conteúdos programáticos, seguida de uma sessão prática, em que se efectuará a 
resolução de exercícios de aplicação desses conceitos.  

As aulas laboratoriais visam sobretudo a execução de um protocolo laboratorial que permita ao aluno um primeiro contacto com 
técnicas laboratoriais de análise química. Nessas técnicas de análise química serão utilizados alguns dos conceitos que fazem 
parte dos conteúdos programáticos abordados previamente nas aulas teórico-práticas, nomeadamente: preparação de soluções 
aquosas de concentração conhecida, diluição de soluções, titulações ácido-base, indicadores ácido-base, titulações de 
precipitação e titulações de oxidação-redução.  

O objectivo destas aulas laboratoriais é, fundamentalmente, proporcionar uma visão mais prática dos conceitos teóricos, assim 
como instigar à iniciativa e participação dos alunos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 75% da avaliação obtida pela execução de um Exame escrito + 25% da avaliação obtida pela execução de 
Relatórios das aulas laboratoriais. 
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