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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Técnico Superior Profissional  
Curso:  
Viticultura e Enologia 

 

Unidade Curricular: 3409  - Caracterização de Vinhos e Derivados 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 541 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Anabela Reis Pacheco de Amaral 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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l125 15       60                               50 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Transmitir conhecimentos sobre a composição dos vinhos. Colocar os alunos em contacto com o ambiente laboratorial 
associado ao sector vitivinícola, apresentar as principais metodologias envolvidas na caracterização físico-química dos vinhos e 
produtos derivados, principais conceitos que envolvem as características sensoriais dos vinhos e seus derivados e o modo 
como cada uma delas é percebida sensorialmente; fatores que influenciam as características sensoriais dos vinhos e seus 
derivados, proceder à identificação dos principais atributos sensoriais dos vinhos e produtos derivados 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Composição dos vinhos. Metodologias analíticas usuais, métodos instrumentais aplicados à caracterização de mostos e vinhos. 
Introdução à análise sensorial (definição, importância da análise sensorial, metodologia sensorial, fisiologia dos sentidos, 
condições para a realização das provas sensoriais, fatores que podem influenciar as provas sensoriais, seleção e treino de 
provadores, tipo de provas sensoriais), os sabores fundamentais. A análise sensorial em Enologia (generalidades, importância 
da análise sensorial, fases da prova sensorial dos vinhos, o aspeto visual dos vinhos, a componente aromática dos vinhos, a 
componente gustativa dos vinhos e as alterações dos vinhos com impacto sensorial), principais fatores que influenciam as 
características sensoriais dos vinhos e seus derivados, vocabulário aplicável à análise sensorial de vinhos e seus derivados, os 
atributos de qualidade e defeitos de vinhos (brancos e tintos, licorosos e outros), provas de vinhos brancos, rosados e tintos 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudo da composição química e microbiologia dos mostos e vinhos, aplicada a situações reais, permite aos alunos adquirir 
conhecimentos aprofundados que possam aplicar para melhor controlar os processos de elaboração de vinhos. No mundo atual 
cada vez mais as adegas recorrem a métodos e técnicas de análise de vinho mais sofisticados que serão apresentados aos 
alunos. A análise sensorial, os mecanismos envolvidos e as técnicas para usar a análise sensorial como instrumento de medida 
são fundamentais na preparação dos futuros técnicos superiores profissionais da área de viticultura e enologia. Conhecer e 
aprender a identificar os atributos de prova de vinhos do aspeto ao aroma e sabor são fundamentais na preparação destes 
técnicos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

<Exposição dos temas acompanhada de projeção de imagens e visualização de filmes. Apresentação de situações práticas 
para perceção da composição do vinho.  Visitas a adegas para acompanhar a utilização de técnicas analíticas mais 
automatizadas. Aulas práticas para análise de vinho. Aulas em sala de prova. Prova de aromas , sabores e vinhos. 

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

A utilização de visualização de imagens e filmes pretende aumentar o interesse e a apreensão dos conteúdos pelos alunos. As 
atividades essencialmente práticas visam preparar os alunos para a aplicação na prática dos conceitos. Sabendo que nas 
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atividades a desenvolver no futuro por estes técnicos a experiência prática é fundamental dá-se especial importância nos 
trabalhos realizados no laboratório e em parceria com adegas. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de trabalhos de grupo e individuais. Testes de avaliação. 
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