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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer os processos preparatórios para o isolamento de produtos naturais a partir de fontes biológicas.
2. Conhecer e aplicar as técnicas de extracção dos produtos naturais através de solventes e fluidos super-críticos.
3. Adquirir e aplicar os princípios de purificação e isolamento de compostos a partir de extractos naturais.
4. Conhecer e aplicar os diferentes métodos químicos e técnicas espectroscópicas, necessários à correcta identificação de compostos naturais.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Fundamentos de Química Analítica

Conteúdo da unidade curricular
Procedimentos preparativos da extracção. Extracção por solvente. Extracção por fluidos super-críticos. Purificação de produtos naturais por extracção líquido-líquido
e cristalização. Aplicação de técnicas de fraccionamento e purificação. Determinação da estrutura de compostos naturais. Aplicação de métodos químicos e análise
elementar. Determinação da massa e fórmulas moleculares. Aplicação de técnicas de identificação de misturas de compostos naturais.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Procedimentos preparativos da extracção
- Selecção e colheita
- Identificação
- Secagem e moagem
2. Extracção de produtos naturais
- Infusão, maceração e percolação
- Destilação a pressão reduzida e arrastamento de vapor, soxhlet, ultrasonificação e microondas
- Extracção por fluidos super-críticos
3. Fraccionamento e purificação de produtos naturais
- Por extracção líquido-líquido e cristalização
- Cromatografia líquida de baixa pressão, troca iónica e HPLC preparativa.
4. Determinação da estrutura de compostos naturais
- Propriedades físicas e espectroscópicas.
- Aplicação de métodos químicos e análise elementar. Determinação da massa e fórmulas moleculares
- Aplicação de espectrometria de massa, espectroscopia de infravermelhos, ultravioleta-visível
- Ressonância magnética nuclear 1H e 13C, mono e bidimensional.
- Aplicação de técnicas de identificação de misturas de compostos naturais: GC-MS, HPLC-MS.
- Aplicação da rotação óptica, dicroísmo circular e difracção de RX.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas Teóricas. Aulas Práticas Laboratoriais: Realização de protocolos que envolvem o pré-tratamento de amostras biológicas, a extracção de produtos naturais, a
purificação de compostos naturais e a identificação e caracterização. Para a realização dos estudos de identificação serão utilizados vários exemplos teóricopráticos de análise de espectros e combinação com resultados de síntese química.

Alternativas de avaliação
- 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 42% (Parte teórica)
- Projetos - 25% (Projecto escrito de scale-up)
- Prova Intercalar Escrita - 33% (Sobre os procedimentos protocolares realizados no laboratório e discussão dos resultados obtidos)

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Espanhol

Página 1 de 2

IPB - Escola Superior Agrária de Bragança
Farmácia e Química dos Produtos Naturais - Isolamento e Identificação de Produtos Naturais - 2016/2017

Validação Eletrónica
Miguel José Rodrigues Vilas Boas

Maria José Miranda Arabolaza

28-11-2016

02-12-2016

05-12-2016

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira

Página 2 de 2

