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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: 935025  - Processos de separação 

Ano 2 Semestre 2 Área CNAEF: 541 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Antónia Teresa Zorro Nobre Macedo 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
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 15       45                               65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Distinguir as várias operações que estudou, relativamente aos fundamentos da separação, forças motoras envolvidas, modos 
de operação, tipos de equipamentos disponíveis. 

- Saber seleccionar a operação ou sequência de operações mais adequada a uma dada aplicação pretendida, em situações 
novas. 

- Resolver problemas sobre as operações estudadas. 

- Incentivar a autonomia do estudante na procura de informação relevante sobre as matérias estudadas, através de pesquisas 
on-line, de participação em conferências, etc. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Processos de separação; mecanismos de separação. 

2. Extracção: extracção sólido-líquido; extracção líquido-líquido e extracção supercrítica; equipamentos utilizados e aplicações 
na indústria alimentar. 

3. Absorção de gases; aplicações. 

4. Filtração clássica: princípios fundamentais; modos operatórios; equipamentos e aplicações. 

5. Separação por membranas: estrutura das membranas e tipos de materiais utilizados no seu fabrico; operações de separação 
(microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa, electrodiálise, pervaporação); módulos utilizados nas várias 
operações e aplicações na indústria alimentar. 

6. Destilação: destilação continua; destilação descontínua; destilação por arrastamento de vapor e destilação sob vácuo; 
aplicações. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

No ponto1. dos conteúdos são apresentados as diferentes formas de separação em misturas alimentares, com referência às 
respectivas forças motoras e fases envolvidas, o que permitirá ao aluno saber distinguir as várias operações. O estudo 
detalhado de cada uma das operações, ao longo do programa, fornece ao aluno um conhecimento mais aprofundado. Desta 
forma, pretende-se que ele aprenda a seleccionar, de entre vários processos possíveis, qual o mais eficiente para atingir um 
determinado objectivo. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas. 
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Resolução de problemas e apresentação de casos práticos. 

Aplicações práticas no pavilhão tecnológico. 

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

Uma abordagem expositiva dos vários conceitos importantes, durante a qual são citados e explicados vários exemplos práticos 
permitirá ao aluno uma compreensão mais profunda dos mesmos. De idêntica forma, a resolução de problemas é uma 
ferramenta fundamental uma vez que poderá dar uma importante contribuição para uma melhor interiorização, conservação e 
extrapolação dos conhecimentos adquiridos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação envolve a realização de dois testes parciais, ou um exame em época normal e um exame em recurso, para os 
alunos que não tenham obtido aprovação, na disciplina na época normal. Esta componente contribui com 70% para a nota 
global, enquanto que os relatórios das aulas práticas realizadas terão uma contribuição de 30%. 

A admissão ao exame implica a presença em 3/4 das aulas práticas, de acordo com o Regulamento Escolar Interno. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Foust, A S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Maus, L., Andersen, L. Bryce (1980). Principles of Unit Operations, 2
nd

 Ed. John Wiley 
& Sons, Inc. 

Mulder M. (2003). Basic Principles of Membrane Technology, 2nd Ed. Kluwer Academic Publishers. 

Seader, J. D., Henley, E. J. (1998). Separation Process Principles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2014/2015 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2012-10-10 


