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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 935024  - Embalagem e armazenagem 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 541 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Isabel Maria Pereira Caldas Baer 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
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Horas de 
Trabalho 

Autónomo 
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teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       45                                     80 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecimento dos materiais, equipamentos e sistemas de embalagem e acondicionamento de produtos alimentares. Controlo 
de qualidade e cumprimento das regras nacionais e internacionais da embalagem, rotulagem e proteção do ambiente. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A embalagem de produtos alimentares. Tipos de embalagens, formatos e função da embalagem. Embalagens metálicas, 
embalagens de vidro, cartão, madeira, metal, plástico e complexos. Constituição, propriedades, controlo da qualidade  e 
utilização dos diferentes materiais. Embalagens inteligentes e embalagens comestíveis. Especificações. Cápsulas e rolhas. 

 Enchedoras, cravadeiras, capsuladoras. Controlo de cravações, defeitos e causas. Bidões. Sistemas de enchimento asséptico: 
material de embalagem e equipamentos. Rotulagem, legislação (NP/EU) e regulamentos (CODIPOR, PONTO VERDE). 

Armazenagem e transporte de produtos refrigerados e congelados: atmosfera condicionada, câmaras e processos de 
refrigeração de produtos de origem vegetal e animal. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O conhecimento dos diversos tipos de materiais de embalagem e métodos/ equipamentos utilizados na indústria alimentar, bem 
como da legislação europeia no que respeita à rotulagem e ambiente, fornece as ferramentas necessárias ao aluno para que 
possa decidir do melhor material e método de embalagem e armazenamento para os diversos produtos alimentares de origem 
animal e vegetal obtidos na indústria, assim como de todos os requisitos legais de colocação dos produtos no mercado. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas e práticas expositivas; aplicações de controlo e trabalho de pesquisa de material, processos e de equipamentos 
de embalagem; artigos de investigação orientados. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

O trabalho de pesquisa durante as aulas com base na bibliografia existente e na aplicação da legislação em vigor permite que o 
aluno se familiarize na prática com as regras a seguir no embalamento e colocação dos produtos no mercado e tome 
consciência da diversidade de produtos alimentares existentes e da sua adequação aos diferentes materiais de embalagem à 
disposição. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste na realização de um trabalho individual com exposição oral e relatório (50%) para admissão a exame final 
escrito (50%). 
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