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Grau do Curso: Licenciatura 
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 (*) - 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 

Descrever o fundamento e os objectivos dos métodos gerais de conservação e suas implicações na qualidade dos alimentos; 

adquirir conhecimentos sobre a conservação de alimentos; identificar e manusear equipamentos relacionados com a elaboração 

e preservação de produtos alimentares. 

Dotar os estudantes de conhecimentos sobre a conservação de alimentos de origem animal e vegetal, de modo a permitir aos 

estudantes possam aplicar estes conhecimentos em futuras unidades curriculares e futuramente na sua actividade profissional. 

Para além disto, pretende-se que o estudante reconheça a importância da aplicação dos métodos gerais de conservação na 

qualidade dos alimentos. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Fundamentos, importância e objectivos da conservação dos alimentos. 

Perecibilidade dos alimentos e qualidade. 

Processos de deterioração/ prevenção de alimentos. 

Consequências da má conservação dos alimentos na qualidade e valor nutritivo dos alimentos. 

A composição dos alimentos e a sua conservação. 

Factores que afectam a conservação e qualidade dos alimentos: actividade de água, pH, luz, temperatura e atmosfera ambiente. 

Estratégias de conservação de alimentos. 

Conservação pelo frio: congelação e refrigeração. 

Conservação de alimentos pelo calor: branqueamento, pasteurização, esterilização, liofilização, secagem, e concentração. 

Fumagem, desidratação osmótica, fermentação e aditivos alimentares 



Irradiação e atmosfera controlada.Conservação por outros métodos.Alterações nos alimentos provocadas pelos métodos de 

conservação.Acondicionamento: introdução (história, conceitos e funções); adequação das embalagens alimentares.Embalagens: 

plásticas, metálicas, celulósicas, de vidro 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular será leccionada em regime de b-learning, com aulas presenciais teóricas e práticas. As aulas presenciais 

incluem aulas teóricas e teórico-práticas de laboratório. A componente teórica tem como base a exposição das matérias em aulas 

teóricas. A componente prática será realizada em laboratório onde se efectuarão simulações industriais de metodologias de 

conservação de alimentos de vários produtos de origem vegetal, tendo em consideração a legislação actual, estudando o efeito 

que estes métodos produzem ao nível da qualidade e valor nutritivo dos alimentos. A avaliação da unidade curricular consta de 

um exame escrito final, sobre os conhecimentos adquiridos na vertente mais teórica, de um trabalho de pesquisa realizado em 

grupo, e um relatório dos trabalhos desenvolvidos na componente prática também realizado em grupo. Realização de visitas de 

estudo com apresentação de um relatório em grupo também para avaliação. 
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