
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9087005 - Microbiologia Alimentar 

Área cientifica: Microbiologia e Proteção de Plantas 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): António de Fátima de Melo Antunes Pinto 

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 

Pretende-se que as matérias versadas nesta Unidade Curricular ofereçam, ao estudante, informação e formação adequada, que 

lhe permita dominar e compreender: 

a) A utilização de microrganismos, eles próprios como alimento; 

b) A utilização de microrganismos como agentes da produção de alimentos, como indicadores da qualidade higiénica, como 

deterioradores e como agentes responsáveis por doenças de origem alimentar. 

c) O controlo microbiológico nos alimentos, desde a matéria-prima ao produto acabado; 

d) A utilização de métodos clássicos e modernos de detecção e quantificação de populações microbianas; 

e) O estabelecimento e a manutenção das condições de higiene em instalações, equipamento e pessoal; 

f) A utilização de critérios de saúde pública e defesa do consumidor na produção e comercialização de alimentos. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Estudo do crescimento microbiano em sistemas fechados e sistemas abertos (biorreactores). Matemática do crescimento 

microbiano, dedução e definição dos parâmetros associados ao crescimento. Papel e importância dos principais grupos de 

microrganismos na óptica das indústrias agro-alimentares: os principais habitats de microrganismos e as principais vias de 

contaminação dos alimentos. Microrganismos probióticos. Os alimentos como substrato e meio ambiente para a actividade 

microbiana: factores extrínsecos e intrínsecos aos alimentos que afectam a actividade microbiana. Estudo e caracterização das 

principais fermentações microbianas com interesse na produção de alimentos. Principais alterações microbianas dos alimentos e 

respectivos agentes responsáveis. Qualidade higiénica dos alimentos: padrões e critérios microbiológicos exigíveis nos alimentos. 

Análises microbianas dos alimentos. Análise de riscos e controlo de pontos críticos: referência ao sistema HACCP. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 



Teóricas A informação é transmitida de forma expositiva, recorrendo aos meios áudio -visuais informáticos, promovendo a 

participação activa dos estudantes. No final das sessões promove-se debate reflectivo e crítico sobre os assuntos de maior 

relevância. Potenciação do trabalho autónomo do estudante através da estimulação do gosto pela pesquisa bibliográfica, como 

forma de aprofundar e sedimentar o conhecimento científico. 

Aulas laboratoriais: É explicado o fundamento das metodologias e funcionamento dos equipamentos laboratoriais. Os estudantes, 

executam técnicas e métodos propostos. 

Avaliação: Realização de um teste objectivo com questões de resposta múltipla para avaliação da componente teórica. A avaliação 

da componente prática feita pela elaboração e apresentação em grupo, de 3 relatórios sobre os assuntos práticos mais relevantes 

executados nas práticas. A classificação final da disciplina será obtida pela média da classificação das componentes, e expressa de 

0 a 20 valores. 
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