
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9025003 - Moléculas e Macromoléculas em Alimentos 

Área cientifica: Ciências Químicas 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Dulcineia Maria de Sousa Ferreira Wessel 

Horas de contacto (**): T - 30; P - 30 

Tempo total de trabalho (horas): 132 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

• Adquirir um conhecimento básico das propriedades físico-químicas e reações de classes de moléculas orgânicas. 

• Obter uma visão globalizante das potencialidades da linguagem química e científica na descrição molecular de sistemas 

alimentares. 

• Desenvolver a capacidade de relacionar as estruturas, propriedades físico-químicas e biológicas das (macro)moléculas com as 

suas funções no alimento, comportamento reaccional. 

• Relacionar a estrutura e propriedades do alimento e suas transformações com os conhecimentos adquiridos 

ao nível molecular. 

• Compreender a interacção relacional entre propriedades dos componentes (macro)moleculares e comportamento funcional do 

alimento e ingredientes 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Conceitos básicos de química orgânica - ligação e estrutura; fórmulas; grupos funcionais; propriedades; tipos de reações. 

Macromoléculas componentes dos alimentos tais como polissacarídeos, proteínas e lípidos – características estruturais; 

propriedades químicas e funcionais; reações durante o processamento; aplicações na indústria e pequena produção alimentar. 

Componentes menores que constituem os alimentos tais como enzimas, compostos fenólicos e compostos responsáveis pela cor 

– estrutura, comportamento químico e bioatividade. Interações entre componentes do alimento. Reações que conduzem à 

deterioração do alimento. Desempenho dos componentes (macro)moleculares nos alimentos funcionais. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

• Componente teórica: 



Aulas descritivas com apoio a meios audiovisuais (exemplos associados às transformações dos alimentos). Pesquisa na literatura 

científica, elaboração, apresentação e discussão de trabalho de grupo, recorrendo-se a 

fóruns e outras ferramentas disponíveis na plataforma e-learning. 

• Componente teórico-prática: 

Pesquisa sobre técnicas analíticas associadas às matérias-primas e/ou produtos alimentares e/ou ingredientes. Delineamento 

experimental e implementação de atividades relacionadas com propriedades funcionais de componentes macromoleculares, 

alterações químicas e sensoriais durante o processamento do alimento. 

• Sistema de avaliação: 

Avaliação dos trabalhos de grupo realizados no âmbito da componente teórica e componente teórico-prática com ponderação a 

acordar com os estudantes; Apresentação em suporte informático e discussão oral dos trabalhos de grupo. Prova escrita individual 

de avaliação de conhecimentos. 
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