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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: 3410 - Estabilização e Conservação de Vinhos 

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 

HORAS 
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Autónomo 
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teórico 

(T) 
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teórico-
prático 
(TP) 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125l 15       45                               65 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta unidade curricular pretende-se apresentar aos alunos as principais tecnologias envolvidas na estabilização e 
conservação dos vinhos; compreender os principais mecanismos físico-químicos e microbiológicos associados à estabilização e 
à conservação dos vinhos ao longo do tempo; identificar e resolver os problemas que ocorrem durante a conservação dos 
vinhos e efetuar uma correta análise e avaliação das características dos vinhos com vista à sua adequada conservação antes e 
depois do enchimento. Pretende-se ainda transmitir noções de higienização em Enologia (objetivos, fundamentos e formas de 
atuação). 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Clarificação e estabilização de vinhos (clarificação natural e provocada-colagem ,filtração, centrifugação, resinas de troca iónica, 
eletrodiálise, carboximetilceluloses), processos de estabilização dos vinhos (precipitações metálicas, tartáricas, precipitações 
proteicas e precipitações da matéria corante), alterações dos vinhos de origem microbiana e físico-química (casse férrica, casse 
cúprica, casse oxidásica e casse proteica) ,evolução e maturação de vinhos (tintos, brancos e licorosos), tipos de materiais 
utilizados na conservação dos vinhos, análise e comentário de boletins de análise de vinhos, testes de estabilidade de vinhos, 
ensaios decolagem e de aplicação de outros produtos enológicos. Enchimento de vinhos: engarrafamento e Bag-in-Box. 
Higienização em enologia (importância e objetivos, fatores que influenciam a higienização, níveis de higiene na adega, natureza 
dos materiais utilizados, natureza das sujidades, agentes de lavagem/desinfeção e técnicas de limpeza/desinfeção). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos da UC permitem atingir os objetivos propostos porque contribuem para que o aluno entenda e saiba aplicar todas 
as questões relacionadas com a estabilização e conservação dos vinhos. São abordados os assuntos mais relevantes para 
garantir que os vinhos vão ser corretamente monitorizados durante o estágio e conservação. Estudadas as técnicas de controlo 
e vigilância assim como as ferramentas de correção dos problemas detetados. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Apresentação dos temas da UC sob a forma de exemplos práticos de aplicação com discussão com os alunos dos problemas 
detetados e das suas soluções. Aulas práticas. Visitas de estudo. 

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

<O facto de se usarem  maioritariamente exemplos práticos permite que os alunos percebam de forma integrada os problemas 
que podem ser encontrados durante a fase de Estabilização e conservação dos vinhos. São ainda encontradas soluções que 
são discutidas em contexto de turma. As aulas laboratoriais permitem aplicar na prática os processos estudados. As visitas de 
estudo mostram o que na realidade das adegas se faz, fazendo a ligação ao mundo do trabalho. 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Testes de avaliação. Relatórios das aulas práticas. Trabalhos em grupo ou individuais. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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FLANZY, C. Coord. (1998) OENOLOGIE fondements scientifiques et technologiques Lavoisier TEC&DOC. Paris. 

INTERNATIONAL ORGANISATION of WINE and VINE (OIV) (2018), Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins 
et moûts, edition officielle. OIV, Paris .  

NAVARRE, C. (1997). Enologia Técnicas de Produção de Vinho. Publicações Europa América. Mem Martins 

RIBÉREAU-GAYON P., GLORIES Y., MAUJEAN A. DUBOURDIEU D. (2006) - Handbook of Enology - Volume 1 and 2. John 
Wiley and Sons Ltd, Chichester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor:        | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:           


