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Objetivos / Competências 

- Aplicar conhecimentos associados à avaliação da qualidade dos produtos hortofrutícolas e sua aptidão para os processos de 

transformação industrial. 

- Conhecer as principais tecnologias envolvidas na transformação dos produtos hortofrutícolas e o seu impacto nas características 

qualitativas dos produtos produzidos. 

- Identificar os problemas mais usuais que ocorrem durante a transformação dos produtos hortofrutícolas e seu impacto na 

qualidade dos produtos. 

- Conhecer e aplicar as metodologias mais importantes para a análise qualitativa dos produtos hortofrutícolas a consumir em 

fresco e ainda após a sua transformação e aproveitamento industrial. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Componente teórica: Principais alterações nos produtos hortofrutícolas após a colheita. Bioquímica da maturação e da pós-

colheita dos frutos. Estudos das técnicas de conservação mais importantes dos frutos e vegetais com aproveitamento industrial. 

Produção dos produtos hortofrutícolas e sua relação com a qualidade dos produtos transformados. A embalagem de produtos 

hortofrutícolas. Tecnologias de transformação de vários produtos hortofrutícolas e controlo de qualidade dos mesmos. 

Componente prática: Pesquisa da peroxidase em produtos hortícolas. Determinação do teor de 5-hidroximetilfurfural. 

Determinação da pectinametilesterase em sumos. Avaliação da qualidade do concentrado de tomate. Elaboração de produtos 

transformados a partir de hortofrutícolas da época. Elaboração de trabalhos relacionados com produtos hortofrutícolas 

específicos. Visita a empresa do sector hortofrutícola. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 



Esta unidade curricular será lecionada em regime de e-learning misto, com aulas presenciais e apoio on-line. As aulas presenciais 

incluem aulas teóricas e teórico-práticas de laboratório. O ensino teórico tem como base a exposição das matérias em aulas 

teóricas. A componente prática será realizada em situações que terão por objetivo efetuar a transformação de produtos 

hortofrutícolas à escala piloto. A avaliação da unidade curricular consta de um exame escrito final, englobando os conhecimentos 

adquiridos nas vertentes teórica e eóricoprática, e de um trabalho escrito realizado em grupo e onde conste o trabalho 

desenvolvido na  componente prática laboratorial. 
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