
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9025011 - Qualidade e Produção de Vinhos e Derivados 

Área cientifica: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

ECTS(*): 4 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): António Manuel Santos Tomás Jordão 

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 

- Aplicar conhecimentos associados à avaliação da qualidade das uvas e de todas as matérias-primas utilizadas na produção de 

vinhos e produtos derivados; 

- Conhecer as principais tecnologias envolvidas na elaboração dos vinhos e seus derivados e o seu impacto nas características 

qualitativas dos produtos produzidos. 

- Identificar os problemas mais usuais que ocorrem durante a elaboração dos vinhos e seus derivados e seu impacto na qualidade 

dos produtos. 

- Conhecer e aplicar as metodologias mais importantes para a análise qualitativa dos produtos vínicos. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Componente teórica: Caracterização do sector vitivinícola. Componentes do cacho de uva. Evolução do bago de uva ao longo da 

maturação. Avaliação qualitativa das uvas. A fermentação alcoólica (implicações na qualidade dos vinhos produzidos). Utilização 

de produtos enológicos na produção de vinhos de qualidade. A fermentação maloláctica. Principais operações mecânicas e 

tecnológicas envolvidas no processo de vinificação (vinhos tintos e brancos). Novos métodos de vinificação. Estabilização e 

conservação dos vinhos. Produção de vinhos licorosos, generosos espumantes e espumosos. A produção de vinagres. Novos 

produtos elaborados a partir dos produtos vínicos. 

Componente prática: Análise dos processos de maturação das uvas. Controlo de fermentações. Principais etapas tecnológicas do 

processo de vinificação. Caracterização físico-química e sensorial de vinhos e de derivados. Análise e comentários de boletins de 

análise de vinhos. Visitas de estudo a empresas do sector vitivinícola. 

 

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 produção de vinhos e produtos 

derivados à escala piloto. 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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