
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9087006 - Análise Sensorial dos Alimentos 

Área cientifica: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

ECTS(*): 4 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Ana Cristina Vilas Boas Correia 

Horas de contacto (**): TP - 60 

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 

Efetuar o delineamento experimental das provas sensoriais. Utilizar correctamente uma sala de provas. Preparar as amostras para 

a avaliação sensorial. Aprender a selecionar e treinar provadores para um painel analítico. Analisar estatisticamente os resultados 

obtidos nos principais testes utilizados na análise sensorial de alimentos: testes analíticos discriminativos, descritivos e afectivos. 

Desenvolver as capacidades necessárias para o bom desempenho como provador. Conhecer as particularidades da análise 

sensorial de alguns produtos alimentares. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Componente teórica: Introdução à análise sensorial. Importância da qualidade sensorial na indústria alimentar. Metodologias 

analíticas recorrentes. Princípios da fisiologia dos sentidos. Relação entre os sentidos e hábitos alimentares. Vocabulário utilizado 

na Análise Sensorial. Condições dos ensaios sensoriais. Painéis. Seleção e treino de provadores profissionais. Tipo de provas 

sensoriais. Avaliação dos resultados com a ajuda de métodos estatísticos apropriados. Análise estatística: univariada e 

multivariada. 

Componente prática: Selecção e treino de um painel de provadores. Avaliação da acuidade e aptidão para distinguir soluções dos 

sabores primários em diferentes concentrações. Prova de “ranking” ou de ordenação Deteção e reconhecimento de odores. 

Realização de ensaios discriminatórios diferenciais e descritivos para avaliação da qualidade de produtos alimentares. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular será leccionada 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 análogas a casos práticos de avaliação sensorial de alimentos. 



A avaliação da unidade curricular consta de um exame escrito final, englobando os conhecimentos adquiridos nas vertentes 

teórica e teórico-prática, e de um trabalho escrito realizado em grupo e onde conste o trabalho desenvolvido na componente 

prática laboratorial. 
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