
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9087021 - Tecnologia dos Azeites e Gorduras Vegetais 

Área cientifica: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Ana Cristina Vilas Boas Correia 

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 

Dotar os estudantes de conhecimentos sobre a qualidade industrial e nutricional de algumas das matérias primas utilizadas na 

extração de gorduras (azeitonas e sementes de oleaginosas) bem como os diferentes processos tecnológicos de obtenção dessas 

gorduras extraídas de modo a permitir aos estudantes a possibilidade de aplicar estes conhecimentos na sua futura atividade 

profissional. Para além disto, pretende-se que o estudante tenha a capacidade de intervir ao nível da melhoria contínua da 

qualidade desses produtos. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Componente teórica: Qualidade nutricional e tecnológica da azeitona e das sementes de oleaginosas utilizadas na indústria 

alimentar. Importância do azeite e óleos alimentares na alimentação e saúde. Caracterização físicoquímica e nutricional das 

gorduras utilizadas na alimentação. Reações bioquímicas e fenómenos de degradação das gorduras. Processos de extração do 

azeite. Fatores que influenciam a qualidade do azeite extraído. Armazenamento e conservação do azeite. Classificação e 

características dos azeites virgens. Processo de extração de óleos de sementes. Processo de refinação dos óleos. Processamento 

de outras gorduras vegetais (margarinas). 

Componente prática: Avaliação da qualidade de vários azeites através de parâmetros químicos e sensoriais. Classificação de 

azeites. Óleos: extração e avaliação da qualidade. Visitas de estudo a empresas do sector. 

 

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 extração de óleos vegetais e a análise 

qualitativa desses óleos e de amostras de azeites. Visitas de estudo a vários lagares. 



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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