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RESUMO 
 

 

 
O ensaio realizado nesta tese de mestrado, visa comparar em quatro vinificações 

de vinho tinto em lagar a partir dum mosto inicial comum. Qual a influência que a 

inoculação de leveduras preparados industrialmente, a aplicação de enzimas pectolíticas 

ou ambas em conjunto, teriam no produto final, comparativamente ao vinho testemunha 

vinificado apenas com as leveduras e enzimas autóctones. 

 Apresentam-se os resultados das análises físico químicas realizadas aos quatro 

vinhos, algumas em dois diferentes períodos no tempo. Também de dois períodos se 

apresentam os resultados de análise sensorial, realizada por prova cega às quatro 

amostras, por um grupo de provadores segundo uma ficha de prova estipulada 

previamente.  

Os resultados obtidos para as condições do ensaio, permitem concluir que não se 

encontraram diferenças significativas quanto aos parâmetros da análise corrente 

sumária, mas pelo contrário detectaram-se nos parâmetros procianidinas, 

proantocianidinas, algumas antocianinas, cor, tonalidade e taninos condensados.  

  Na análise sensorial, também os provadores encontraram algumas diferenças que 

são neste trabalho apresentados. 

 

Palavras–Chave: Vinificação espontânea, Inoculação, Leveduras,  Enzimas pectolíticas   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comparative Vinifications of red wine in “Lagar”: inoculation’ effect of yeasts and 
pectolytic enzymes 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The study of this master's thesis, aims to compare in four of claret winemaking from a 
common initial mash. What is the influence that the inoculation of yeasts prepared 
industrially, the application of pectolytic enzymes or both together, would have in the 
final product, compared to the control winemaking only with the indigenous yeasts and 
enzymes.  
We present results of the physicochemical analysis carried out to the four wines, in two 
different periods in time. Also in both periods we present the results of sensory analysis, 
realised to the four samples (blind test), by a group of wine tasters according with a grid 
previously stipulated.  
The results obtained, suggests that there are no significant differences regarding the 
parameters of the  physicochemical analysis, but we found in the parameters: 
procianidinas, proantocianidinas, some anthocyanins, color, tone and condensed 
tannins. In the sensory analysis, the wine tasters, also found some differences that are 
presented in this study. 
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I- INTRODUÇÃO 
 

Uma grande evolução no âmbito da viticultura e da enologia fez progredir 

enormemente a produção de vinhos de qualidade em todo o mundo e também, nas 

múltiplas regiões vitivinícolas demarcadas do nosso país. 

No domínio da enologia a utilização de leveduras seleccionadas e preparadas 

industrialmente para diferentes tipos de vinho a produzir, bem como a utilização de 

enzimas enológicos preparados laboratorialmente visando variadas acções no processo 

de vinificação, têm vindo a generalizar-se. Esta prática vem substituindo a tradicional 

utilização das leveduras autóctones e enzimas que acompanham as uvas ao longo do seu 

desenvolvimento biológico, até a sua chegada à adega. 

Genericamente é atribuída às leveduras industriais as vantagens de um arranque 

de fermentação mais rápido e mais homogéneo em todos os depósitos onde são 

aplicadas, um melhor rendimento alcoólico, com menos açucares residuais e para alguns 

tipos de vinificação, uma capacidade de fermentar totalmente mostos com elevadas 

concentrações de glucose e frutose. 

É-lhes também atribuído, por altas concentrações no meio, um poder de inibir 

outros microrganismos capazes de introduzir desvios ao longo do processo de 

fermentação, com formação de produtos que depreciam o vinho quer aromaticamente 

quer em termos gustativos ou dificultando a conservação do vinho no futuro. 

Relativamente às enzimas enológicas inoculados, produzidos em laboratório de 

vários tipos, é-lhes atribuído, conforme o tipo utilizado, uma maior facilidade de 

extracção de componentes aromáticos, dos componentes de cor, da facilidade de 

clarificação, de filtração, etc. 

Todas estas qualidades levariam a pensar não haver qualquer objecção a 

apresentar à utilização destas tecnologias. 

No entanto, aparecem autores, que questionam se haverá diferenças 

significativas nos vinhos produzidos sem inoculações de leveduras ou enzimas, mas 

utilizando apenas as que acompanham as uvas a vinificar e com as que se desenvolvem 

ao longo do processo fermentativo. 

Põem ainda como questão se havendo diferenças, se elas não serão apenas 

temporárias, havendo pois uma evolução que aproxima os vinhos de uvas semelhantes 

vinificados das duas formas. 
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Outra dúvida pertinente prende-se com a homogeneização que se começou a 

notar com a generalização da utilização daquela tecnologia com uso dos produtos 

produzidos industrialmente, em vinhos com as mesmas castas mas de regiões diferentes. 

Isto seria, por assim dizer, uma anulação do efeito “terroir” o que verdadeiramente se 

encontra em muitos vinhos produzidos no chamado Novo Mundo. 

Sem dúvida, outra das questões colocadas é o elevado custo dos produtos 

enológicos industriais, que se justificariam apenas se uma mais valia fosse obtida da sua 

utilização o que tem de ser também equacionado pelo produtor. 

Contrapondo a estas teses de uso apenas de leveduras e enzimas autóctones, os 

defensores das novas tecnologias, apresentam a variação do desenvolvimento biológico 

dessas leveduras e das enzimas ao longo do ciclo vegetativo, dependentes das 

características climáticas: distribuição de temperaturas, de humidade, de chuva, ventos e 

de insolação de cada ano agrícola, como um obstáculo a evitar variações acentuadas em 

cada colheita. 

No âmbito de investigação própria de um mestrado, não perdendo de vista as 

dúvidas que se põem a um qualquer produtor, em que me incluo, a quem se apresentam 

todos estes e outros argumentos, será válido questionar quais as diferenças reais 

encontradas em quatro vinhos feitos a partir do mesmo mosto, mas com utilização de 

tecnologias diferentes, um 1º só com leveduras e enzimas autóctones, um 2º com 

inoculação de leveduras industriais, mas aproveitando as enzimas autóctones, um 3º 

com leveduras e enzimas industriais aplicados e um 4º com leveduras autóctones mas 

enzimas industriais adicionadas. 

A esta experiência teria de se juntar um estudo teórico sobre as leveduras, as 

enzimas, bem como as diferenças encontradas nas suas formas naturais e industriais de 

utilização. Sem esquecer, claro está, da caracterização das castas de uvas utilizadas na 

experiência, as particularidades da forma de vinificação em lagar utilizada. 

Este foi o ponto de partida para um trabalho experimental que visava fornecer 

bases teóricas mais profundas, tirar algumas das dúvidas sobre a matéria em estudo, sem 

deixar porventura de acrescentar outras para estudos futuros.   
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II - REVISÃO DA LITERATURA 
 

2. 1. Microbiologia da Fermentação Espontânea 

 

A fermentação espontânea do mosto de uva, resulta de se permitir que a 

fermentação do açúcar presente nesse mosto seja produzida pelas leveduras indígenas, 

provenientes da matéria prima e transferidas para o mosto quando do esmagamento das 

uvas ou, também, das leveduras presentes no ambiente da adega das vasilhas 

mangueiras e capazes de contaminar o mosto apenas esmagado (Vicenzini e Buscioni, 

2005) 

Representa pois a não utilização de qualquer enzima preparada industrialmente a 

inocular no mosto, como forma de induzir a fermentação. 

A fermentação espontânea também se designa por fermentação natural, porque o 

processo fermentativo é iniciado e levado até ao seu final apenas com as leveduras 

presentes no ambiente da matéria-prima e da adega. 

Este tipo de fermentação, segundo alguns autores, apresenta evidente 

imprevisibilidade do êxito final e risco de aparecimento de problemas de natureza 

microbiológico durante a fermentação alcoólica ou após esta. No entanto, o método é 

ainda muito usado e os seus defensores atribuem-lhe uma forte distinção de estilo, fruto 

de uma maior complexidade de aroma, gosto e estrutura. 

 Este resultado seria devido à acção combinada ou em sequência de leveduras 

indígenas de diferentes espécies, que transfeririam para o produto final, características 

específicas em proporção do seu peso de influência durante o processo fermentativo 

(Lambrechsts et al, 2000; Vicenzini e Busconi, 2005). 

 O processo, no entanto, gera controvérsia porque além das características 

próprias, transferidas durante o processo de vinificação, introduz também um nível de 

variação na ecologia da vinificação que se poderá traduzir numa variação bioquímica do 

processo e eventualmente sobre a propriedade sensorial e a qualidade do produto final  

(Fleet, 2003; Romano, 2003; Vincenzini et al, 2005).  
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2.1.1.Quadro microbiológico qualitativo 

Desde os estudos pioneiros de Pasteur, sobre ecologia microbiológica em geral, 

até Paesi, sobre microbiologia de vocação vitivinícola, que se está de acordo com o 

seguinte perfil microbiológico qualitativo da fermentação espontânea. 

A uva madura tem consigo um grande número de espécies de leveduras, umas 

dotadas apenas com metabolismo oxidativo e outras também com capacidade 

fermentativa. 

Destas verifica-se uma predominância de leveduras pertencentes à espécie 

Kloeckera apiculata ou a sua forma teleomorfa Hanseniaspora uvarum; Candida 

stellata e com menor frequência Metschenikowia pulcherrima (Fleet, et al, 2002). Para 

Hierro et al. (2004) além destas tinha também algum relevo a Hanseniaspora osmophila 

e a Zygosaccharomyces bisporus. 

São estas mesmas leveduras, que se encontram num mosto fresco obtido de uvas 

sãs e maduras, que se costumam designar genericamente por leveduras não 

Saccharomyces, as suas concentrações relativas variam com factores como o clima, com 

as práticas agrícolas, com a variedade e maturação da uva, de algumas centenas a 

milhares por ml de mosto. 

Um estudo feito na Alemanha por Sturm (2006), conclui que os métodos 

enológicos alteram significativamente a diversidade das espécies de leveduras na 

fermentação espontânea de sumo de uva, não só da qualidade e maturação das uvas mas 

também da técnica de esmagamento, prensagem e clarificação, etc. 

Estes autores compararam, uvas colhidas para saco estéril, sem adição de SO2 e 

esmagadas na própria vinha, cujo mosto foi transferido para um recipiente também 

estéril onde foi clarificado e este transferido para outro frasco estéril onde se deu a 

fermentação, sempre na vinha, evitando assim contaminação da Adega, com outras 

amostras onde foi aplicado SO2 que foram levadas para a adega e aí vinificadas, tendo 

todas as amostras fermentado a 17ºC, encontraram numa primeira fase de fermentação, 

diferenças quanto às espécies de leveduras existentes: 

Em todas as amostras predominavam, numa fase inicial, as espécies não-

Saccharomyces numa população que atingiu o seu máximo na amostra realizada fora da 

adega de 2 a 8 x 106 mas com menos variedades apenas as espécies: H. uvarum, M. 

Pulcherrima. Nas produzidas na adega, além destas, aparecia a Cândida ssp, 
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Issatchenkia ssp, Pichia anormal, Torulaspora delbrueckii, colocando a questão se 

terão origem na adega.  

Verificavam ainda que seria mais rica a diversidade e quantidade das espécies 

quanto maior fosse o contacto das superfícies das películas com o mosto. 

A espécie Sacharomyces cerevisae é praticamente inexistente na uva sã, sendo 

normalmente dominante nas superfícies das várias vasilhas e máquinas da adega 

bombas, mangueiras, prensas, etc. Martini, (1993), onde se pode encontrar leveduras do 

género Brettanomyces, Dekkera, Cândida, Pichia, Saccharomycodes e outras. 

Nos últimos anos, foram feitos estudos para determinar se nas fermentações 

espontâneas o número de leveduras S. cerevisiae é baixo ou elevado, bem como se as 

espécies de leveduras se mantêm estáveis nas adegas de um ano para o outro. 

 Resultados diversos foram obtidos, mas ficou demonstrado que as 

características da adega, a sua idade e o uso ou não de leveduras inoculadas para 

arranque de fermentação, influencia a presença de espécies não-Saccharomyces e 

diversidade de S. cerevisiae nas fermentações dos anos seguintes Santamaria et al., 

(2004). 

  Verifica-se que a flora Saccharomyces persiste na adega colonizando as 

superfícies das cubas, lagares e aparelhos (Rosini, 1984), mas que também espécies 

não-Saccharomyces ficam colonizando (Martini, 1993; Vaughan e Martini, (1993), no 

entanto em menor grau. Encontraram-se as primeiras nas cubas de fermentação e chão 

perto destas, transporte para a prensa, cubas de armazenamento, enquanto as segundas 

nos pontos de recepção e bombas de líquidos. Demonstrou-se também que inoculação 

de S. cerevisiae como cultura de arranque tem um efeito inibitório e dominante sobre as 

espécies não-Saccharomyces e sobre as S. cerevisiae indígenas, Vaughan e Martini, 

(1993) 

No entanto, contrariamente ao usualmente aceite, Sturm et al. (2006), no seu 

ensaio, encontraram na evolução natural da fermentação na amostra em recipiente 

estéril realizada na vinha, o aparecimento na segunda fase e final da mesma a espécie 

Saccharomyces cerevisiae, enquanto as vinificadas na adega, além desta apresentavam 

também as Saccharomyces bayanus/Saccharomyces pastorianus, o que levanta a 

hipótese de existência da S. cerevisiae na vinha. 

Também trabalhos de Le Jeune, et al. (2005), tinham já concluído esta existência 

na vinha e por comparação com as existentes na adega, verificaram haver diferenças nas 

famílias de S. cerevisiae, sendo as originárias da vinha homogéneas com 99% dos 
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clones da família C5 com dois padrões apenas C5-1 e C5-2, enquanto a da adega 

apresentava maior variedade de clones de C1 a C6.   

No clima mediterrânico a K. apiculata é a mais frequente, sendo a forma 

teleomorfa Hanseniaspora uvarum encontrada nos climas mais quentes; A Cândida 

stellata aparece prioritariamente nas uvas com Botrytis cinerea, a Metschnikowa 

pulcherrima é mais difundida nos climas frios. 

Algumas estirpes de H. uvarum mostraram propriedades positivas no aumento 

da qualidade do perfil do aroma e do “flavour” do vinho, em que entraram na 

fermentação (Romano et al, 2003 e Hierro et al., 2005). Estes porém, encontraram em 

diferentes condições fermentativas outras espécies apiculadas como H. osmophila em 

maior numero que a K. apiculata e C. stellata, os casos dos mostos com elevados teores 

de açucares. Aquela com preferência pela glucose como substrato fermentativo 

enquanto a H. uvarum e H. guillermondi e C. stellata preferem a frutose (Ciani et al, 

1999). 

Mendes-Ferreira et al, (2001) em estudo experimental, encontraram nas espécies 

não-Saccharomyces, um potencial β-glicosidásico, baseado numa actividade hidrolítica 

da p-nitrofenil-beta-glucosidase, libertando os compostos do aroma, das suas ligações 

glicosídicas nos precursores de aroma não voláteis. Aumentavam assim os teores de 

monoterpenois principalmente linalol e o geraniol nos vinhos, com influência positiva 

principalmente nas vinificações com uvas com menos capacidade aromática. Os autores 

sugerem assim a importância, no futuro, de um uso controlado de culturas mistas de 

leveduras na vinificação. 

Hierro et al. (2005) em estudo experimental, concluíram que uvas com 

maturação elevada, corresponde a maior percentagem de C. stellata no mosto e que H. 

osmophila, Zigascchacaromyces hellenicus são mais frequentes na fermentação com 

uvas sobre maduras e ainda que maceração pelo frio favorece a presença de H. 

osmophila, Cândida tropicalis e Z. bisporus, estas duas se as uvas estiverem não 

maduras ou sobre maduras após maceração pelo frio. 

 

2.1.2. Evolução no mosto 

A população das leveduras com capacidade fermentativa alcoólica do açúcar, 

globalmente, aumenta rapidamente atingindo um valor máximo de 107 – 108 UFC / ml 

de mosto.  
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Nesta fase, segue-se o perfil clássico de crescimento microbiano; 2 a 5 dias de 

multiplicação celular, depois uma fase de estacionária de maior duração e finalmente 

uma fase de declínio que reduz progressivamente o número de leveduras totais a 

números de 105 – 106 UFC/ ml de mosto.  

Este valor corresponde ao desaparecimento do açúcar. Como a população é 

diversa, o crescimento de cada uma  no tempo com as necessidades nutricionais próprias 

as características fisiológicas e bioquímicas. 

          A sensibilidade ao álcool que se vai acumulando no meio, com o decorrer da 

fermentação, relativamente às leveduras não-Saccharomyces mais frequentes, leva a que 

a menos resistente M. pulcherrima desapareça assim que se atinge um teor alcoólico de 

1 a 2 % vol. 

A K. apiculata e a C. stellata são um pouco mais resistentes, esta mais que a 

primeira, desaparecendo a partir do teor alcoólico de 4 a 8% vol. ou de 6 a 10% vol., em 

função da temperatura, segundo uma correlação inversa.  

Temperaturas de 18 a 20ºC ou inferiores são favoráveis as leveduras de K. 

apiculata que na casa dos 15 a 20ºC podem persistir durante quase todo o tempo do 

processo fermentativo. Nesta situação, se a população é numericamente consistente 

cerca de 107 pode por acumulação de álcool e redução de nutrientes dificultar o 

crescimento das populações de Saccharomyces.  

Temperaturas superiores a 25ºC beneficiam o desenvolvimento das estirpes 

Saccharomyces (Heard e Fleet, 1987; Vicenzi et al, 2005). A capacidade de resistência 

ao álcool que limita as populações de estirpes não-Saccharomyces, leva aquela a tomar 

conta do meio e levar até ao fim o processo fermentativo. 

 Hierro et al. (2005) concordam com a evolução descrita também por Pretorius, 

(2000), mas indicam que o predomínio da S. cerevisiae durante o fase média e terminal 

da fermentação, prevenindo o isolamento possível de outras espécies, levam a pensar 

que apenas aquelas entram nestas fases do processo.  

Através de métodos moleculares directos revelou uma enorme variedade de 

microrganismos em vários habitats. No entanto para alguns autores é assim em meio 

experimental de laboratório mas não no vinho.  

Da variabilidade do processo é fácil intuir que a tipologia das espécies presentes 

e a sua abundância relativa no inicio do processo fermentativo, a cinética de 

crescimento e desenvolvimento de cada espécie, resultante das suas peculiaridades 

metabólicas e as variações no meio, são elementos que podem fazer variar fortemente as 
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características organolépticas do produto final, para o bem e para o mal (Lambrechts et 

al, 2000).  

As espécies não-Saccharomyces produzem durante a fermentação directamente 

aromas e indirectamente modulam o crescimento ou o metabolismo da população 

dominante de Saccharomyces. 

Tendo em conta que nem todas as espécies estão sempre presentes, mas traçando 

o perfil de desenvolvimento que cada uma teria se estivesse presente, podemos 

apresentar uma figura que representa a sequência de desenvolvimento qualitativo da 

espécie na fermentação espontânea. 

 

Quadro 1- Consistência Numérica (UFC/ml) da espécie de leveduras reveladas na uva e no 
mosto ao enchimento da 1ª tina enchida durante a vindima de 2002 e 2003 numa 
propriedade vitícola da Toscana 

                   Vindima 2002             Vindima 2003 

Espécie UVA TINA UVA TINA 

M. pulcherrima <5,0 x 10³    <5,0 x 10³ 3,0 x 10³ 7,0 x 104 

K. apiculata 1,4 x 105 5,6 x 105 2,6 x 105 3,3 x 105 

C. stellata 2,5 x 106 5,1 x 106 < 500 < 500 

S. cerevisae < 5 x 10³ < 5 x 10³ < 500 < 500 

Fonte: Vincenzini, et al (2005) 

 

De chamar a atenção, que para um desenvolvimento numericamente consistente 

de leveduras não-Saccharomyces, a população de Saccharomyces cerevisiae cessa o 

desenvolvimento bem antes da fermentação total do açúcar e que este açúcar será 

posteriormente fermentada por células em fase estacionária, de que resultam sempre 

metabolitos secundários que alteram a qualidade sensorial do produto. (Vicenzini et al, 

2005) 

 

2.1.3. Perfil Quantitativo Microbiológico na fermentação espontânea 
 No final do decurso de uma fermentação espontânea é importante a relação 

numérica entre as leveduras não-Saccharomyces e Saccharomyces, bem como o tempo 

relativo para estas se tornarem dominantes, o que presumivelmente será directamente 

proporcional à relação inicial, portanto tanto mais longa quanto mais elevada a 

população não-Saccharomyces. 
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Nas adegas em que a produção se prolonga por muitos dias, existe uma 

contaminação “natural” de Saccharomyces cerevisiae, progressiva por ser a espécie 

dominante central e final da fermentação precedente, um pé-de-cuba “ambiental” de 

grande importância. 

Isto pode ter um efeito de grande importância na abundância relativa das 

diversas populações de leveduras no início de fermentação. 

Assim, se há predomínio das leveduras não-Saccharomyces sobre as 

Saccharomyces no início da fermentação, apresentam-se as seguintes características: 

- Partindo de população de 105 e 106 UFC/ml efectuam 4 a 6 replicações. 

- Na fermentação alcoólica dos açúcares, na fase de predomínio não-Saccharomyces, 

existe uma preferência do consumo da frutose em relação à glucose, mais acentuada 

ainda se predominar a Candida stellata em relação á Kloeckera apiculata. Este facto 

pode favorecer posteriormente a actividade fermentativa da espécie S. cerevisie, 

usualmente dominante na fase final da fermentação, já que existe preferência desta 

espécie pela utilização da glucose. 

Ciani e Feraro (1998) demonstraram que uma fermentação mista contendo C. 

stellata e S. cerevisiae, exibe uma mais completa utilização dos açúcares por a primeira 

preferir a frutose e a segunda a glucose. 

- A K. apiculata inicia a fase de declínio em concentrações de álcool inferior a 4% do 

Vol. e a C. stellata a cerca de 7,3% do Vol., para temperaturas de 25 a 32 ºC, 

confirmando a maior tolerância ao álcool da segunda espécie. 

- O desenvolvimento de S. cerevisiae é mais elevada com a K. apiculata que com a C. 

stellata para igual temperatura. 

- A S. cerevisiae desenvolve-se multiplicando-se com mais intensidade entre os 4 e 8% 

Vol. de álcool, para o caso de inicio da fermentação com predomínio da K. apiculata e 

de 8,3 a 9,7% Vol. no caso da C. stellata. Atinge um máximo quando a concentração de 

açúcar é cerca de 15% da existente inicialmente. 

- O predomínio de qualquer das duas espécies não-Saccharomyces não altera o tempo 

médio de fermentação que termina em cerca de 10 dias. Altera no entanto a composição 

química, com elevação do teor de álcool quando no início domina a K. apiculata, por 

maior desenvolvimento da S. cerevisiae na segunda fase do processo fermentativo, bem 

como um aumento da concentração de glicerina, quando domina a C. stellata, que tem 

uma capacidade elevada de produção deste metabolito. 
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- A concentração do ácido acético no vinho final obtido, foi maior na primeira 

vinificação atrás referida que na segunda (0,48gr/l para 0,38gr/l) (Vicenzini e Buscioni, 

2005). 

Idêntica consistência numérica inicial entre as espécies não-Saccharomyces e 

Saccharomyces. 

Neste caso estudado, a espécie Saccharomyces toma rapidamente o domínio da 

fermentação, efectuando em um só dia quase 7 replicações enquanto as populações de 

K. apiculata e C. stellata efectuaram uma só replicação entrando depois em fase de 

declínio. 

- Predomínio inicial da espécie Saccharomyces cerevisiae 

Neste caso como no anterior, esta espécie torna-se dominante, replicando-se no 

1º dia cerca de 10 vezes, o valor máximo de actividade fermentativa é alcançado 

rapidamente com consumo preferencial de glucose em relação à frutose inicialmente. 

(Vicenzini et al, 2005) 

Temos de ter em conta que elevada concentração de SO2 é um factor inibidor de 

desenvolvimento de leveduras não-Saccharomyces.   

Caso este factor seja reduzido, se a população K. apiculata for inicialmente 

dominante, ela poderá multiplicar-se a uma velocidade tão mais rápida quanto mais 

elevada é a temperatura, dentro de certos limites. Vincenzini et al, (2005) demonstram 

esta correlação positiva na fase de maior crescimento numérico desta espécie da 

levedura. 

Após o factor álcool reduzir a população K. apiculata, segue-se o 

desenvolvimento de S. cerevisiae e os mesmos autores referem que pelo menos na fase 

de maior crescimento numérico, ao contrário do esperado, não é correlacionada com a 

temperatura para temperaturas crescentes de 25 a 30ºC.  

Os factores atribuídos como influentes na multiplicação das S. cerevisiae, são os 

factores de nutrientes que possam ter sido trazidos ao meio pela K. apiculata ou C. 

stellata, em declínio, azoto principalmente e factores de crescimento, vitaminas, ácidos 

gordos e esteróis. 
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2.1.4. Biodiversidade na fermentação espontânea 
A partir da aplicação de métodos moleculares na análise da população de 

leveduras, neste tipo de vinificação, verificou-se existir uma grande biodiversidade 

intraespecífica (Querol e Ramon, 1966; Cocolin et al., 2002) 

Resulta dos estudos destes autores que a população de S. cerevisiae, era nestas 

condições, caracterizada por um polimorfismo genético elevado e que esta diversidade 

dotada de propriedades fenotípicas também diferentes, capazes de influenciar conforme 

a sua abundância relativa, as características aromáticas do vinho obtido (Romano, 

2003). 

No entanto, estudos determinaram que apesar do elevado polimorfismo genético 

as estirpes dominantes serão poucas, apenas duas ou três, e que destas, algumas são 

provenientes do ano, havendo pois estirpes ligadas a uma adega determinada, e por 

vezes ligadas a adegas da mesma região. 

Os dados atrás referidos, podem valorizar a opinião de autores que defendem 

que este tipo de vinificação, leva a manutenção de uma tipicidade relativa a um” terroir” 

determinado e eventualmente uma maior complexidade. Os defensores destas teorias 

pensam que o uso de vinificação guiada com leveduras seleccionadas, visando uma 

maior qualidade, conduziria a vinhos sem qualquer defeito, mas a vinhos com ausência 

de tipicidade original.  

  

2. 2. Fermentação Alcoólica 

2.2.1. Bioquímica da fermentação alcoólica 
As leveduras como a maior parte dos animais e bactérias, são quimio-

organotróficos o que significa, produzirem a energia que necessitam através da 

degradação dos alimentos orgânicos, seu verdadeiro carburante. (Ribéreau-Gayon et al, 

1998) 

A energia produzida pelas reacções de degradação (catabolismo) são transferidas 

para a cadeia de reacções de síntese (anabolismo) e parte dessa energia é convertível em 

trabalho, a chamada energia livre podendo ser utilizada pela célula para transporte, 

movimento ou síntese, outra parte dissipa-se em calor, segundo as leis da 

termodinâmica. 

Uma das principais formas de transporte de energia livre nos sistemas biológicos 

é a adenosina trifosfato (ATP). A unidade trifosfato daquela molécula contém duas 
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ligações fosfoanidrido. Quando da hidrólise do ATP em adenosina difosfato (ADP), 

libertam-se se 7,3Kcal.mol¯¹de energia livre, quantidade elevada de energia que pode 

ser utilizada para transporte de metabolitos e biosínteses nas células. 

Segundo (Styer, 1992) o ATP seria a moeda universal de energia livre nos 

sistemas biológicos. 

As células vivas para produção de ATP utilizam 2 vias: a fosforilação oxidativa 

e a fosforilação do substrato. Ambas existem nas leveduras de vinificação. 

A fosforilação oxidativa é um processo aeróbio que se realiza ao nível das 

mitocôndrias, em que a produção de ATP provém do transporte de electrões pela cadeia 

respiratória de citocromos até ao receptor final que é o oxigénio. 

A fosforilação do substrato pode dar-se por via aeróbia ou anaeróbia. Por 

oxidação, através da perda de electrões, forma-se uma ligação éster fosfórica rica em 

energia entre o carbono oxidado do substrato e uma molécula fosfato mineral, esta 

ligação é transferida para o ADP por transfosforilação e forma-se ATP. Este processo 

desenrola-se durante a glicólise.  

As condições de aerobiose condicionam a via metabólica como as leveduras 

podem degradar os açúcares, pela fermentação alcoólica ou pela respiração, no entanto 

ambas as vias utilizam um tronco comum da glicolise, transformando a glucose em 

piruvato com formação de ATP. 

Depois das descobertas de Hans e Eduard Bucher no século XIX e alguns anos 

depois de Harden e Young, foi apenas em 1940 que Embden, Meyerhoff e Neuberg 

descreveram toda sequência da glicólise, a que se designou a via de Embden-Meyerhoff. 

O processo inicia-se pelo transporte das hexoses (glucose e frutose), através da 

membrana plasmática, num jogo complexo de transportadores proteicos, facilitando a 

difusão para dentro do citoplasma, onde vão ser metabolizados. Esta difusão realiza-se 

por gradiente de concentração, maior no exterior e menor no interior, sem consumo de 

energia. 

A glucose numa primeira fase sofre uma fosforilação, catalisada pelo 

hexoquinase, que a transforma em glucose-6-fosfato. Em seguida dá-se uma 

isomerização desta, em que o catalisador é fosfoglucose isomerase, formando-se a 

frutose-1-6-fosfato. Uma nova fosforilação com catalisação de fosfofrutoquinase, 

transforma-a em frutose-1-6-bifosfato. 

A S. cerevisiae possui duas hexoquinases capazes de fosforilar a glucose e a 

frutose, uma que se exprime durante a fase de crescimento com maior concentração de 
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açúcar no meio e uma segunda que se exprime na fase estacionária com concentrações 

menores. (Caubet et al, 1988) comprovaram que a glicolise é a única via de catabolismo 

da glucose da S. cerevisiae. 

Numa segunda fase a frutose-1.6-bifosfato sobre a acção catalítica da aldolase, é 

clivada em duas trioses fosfatos isómeros a dihidroxiacetona fosfato e a gliceraldeído-3-

fosfato. É a triosefosfato isomerase que catalisa a isomerização destes duas trioses. 

Assim a primeira destas isomeriza-se na segunda que vai sendo eliminada pelas 

reacções subsequentes da glicolise, e funciona como se uma molécula de glucose 

produzisse duas de gliceraldeído-3-fosfato. 

Na terceira fase, esta ultima molécula é convertida em 1.3-bifosfoglicerato (1.3-

BPG), sob o efeito catalisador da gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, trata-se duma 

oxidação conjunta com uma fosforilação, sendo a nicotinamida adenina dinucleotido na 

forma oxidada (NAD+) o cofactor da desidrogenação através do seu núcleo 

nicotinamida.  

Estabelece-se ainda uma ligação esterfosfórica, rica em energia, entre o carbono 

oxidado do substrato e o fosfato inorgânico. O NAD+ aceita os dois electrões e um 

átomo de hidrogénio do substrato oxidado. Em seguida dá-se a transferência do grupo 

fosforilo do acetil fosfato do 1.3-BPG ao ADP formando-se 3-fosfoglicerato e o ATP. 

Esta reacção é catalisada pela fosfoglicerato quinase. 

Na quarta fase o 3-fosfoglicerato transforma-se em piruvato pelos seguintes 

passos: a fosfogliceromutase catalisa a conversão do 3-fosfoglicerato em 2-

fosfoglicerato. Este é desidratado, catalisado pela enolase, formando-se 

fosfoenolpiruvato, com grande capacidade de transferência do grupo fosfórico. Com um 

catalisador, a piruvato quinase, dá-se a fosforilação do ADP com formação de ATP e 

ácido pirúvico. 

Assim sendo, por cada molécula de hexose metabolizada, formam-se pela 

glicólise 4 moléculas de ATP, mas duas são gastas para activar uma nova molécula de 

hexose, pelo que o ganho energético está em duas moléculas de ATP. 

Terminada a fase de glicólise o metabolismo diferencia-se conforme se dá uma 

fermentação alcoólica ou uma fermentação gliceropirúvica ou a respiração. 
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2.2.2. Fase pós glicólise da Fermentação Alcoólica 
Depois da glicólise o ácido pirúvico vai sofrer uma descarboxilação catalisada 

pelo piruvato descarboxilase, em que o cofactor é o pirofosfato de tiamina (TPP), com a 

formação de etanal também designado acetaldeido ou aldeído acético e libertação de 

CO2. Este será o receptor final de electrões provenientes do poder redutor da glicólise 

sob a forma de NADH para regenerar a NAD+.  

Segue-se numa segunda etapa a redução do acetaldeído em etanol, com 

catalisação pelo álcool desidrogenase, com conteúdo de ião zinco. A S. cerevisae tem 

duas isoenzimas da álcool desidrogenase, uma com 80% de actividade PDC1 e outra a 

PDC5 com actividade incerta. 

No final desta fermentação, por cada molécula de glucose degradada em etanol e 

CO2, a levedura recebe duas moléculas de ATP correspondentes a 14,6 Kcal utilizáveis, 

dissipando-se pelo calor 25,4 Kcal, demonstrando bem o carácter exotérmico da 

fermentação alcoólica. 

  

2.2.3. Fermentação Gliceropirúvica  
Quando existe a presença de sulfito no meio em fermentação, o acetaldeído 

formado, combina-se com esse sulfito e não pode ser reduzido em etanal.  

Assim sendo, o receptor final de electrões resultantes de oxidação do gliceroaldeído-3-

fosfato passa a ser a dihidroxiacetona-1-fosfato com redução deste em glicerol-3-

fosfato. Através da desfosforilação este origina o glicerol. 

 O vinho contém cerca de 5g a 10g de glicerol por litro. Este composto tem um 

sabor doce, próximo do da glucose, no entanto em presença dos outros componentes do 

vinho, o poder adoçante do glicerol não é praticamente percepcionado. Para a maioria 

dos provadores mesmo treinados, a adição de 3 a 6 g.L-1 de glicerol a um vinho tinto 

não é perceptível (Ribéreau-Gayon et al., 1998) 

Por outro lado, no início da fermentação, as leveduras inoculadas que 

inicialmente se desenvolvem em presença do oxigénio, vêem por esse motivo impedido 

a expressão piruvato descarboxilase e álcool desidrogenase. Assim existe muito pouco 

etanal pelo que a reoxidação do NADH não se pode fazer na dependência daquele, 

fazendo-se pois na dependência da dihidroxiacetona, formando-se então o glicerol e o 

piruvato.  
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O piruvato pode depois dar vários compostos secundários de que os mais 

importantes são a acetoína que por oxidação origina o diacetil e por redução o 2.3-

butanodiol. Este pode atingir concentrações de 1g/L, mas não tem grande relevância no 

aroma dos vinhos. Tem no entanto importância, o equilíbrio de oxidação-redução que 

estabelece com acetoína e diacetilo que leva este a expressar-se com o característico 

aroma a manteiga e avelãs, que no entanto é mais evidente em situação de fermentação 

maloláctica realizada por bactérias lácticas. 

Através duma cadeia de reacções que transformam o piruvato em acido 

oxalacético, depois em malato (acido málico), fumarato (acido fumárico) e origina 

finalmente o succinato (acido succínico). 

Outro produto secundário é a formação do citromalato (acido citromálico) por 

condensação do piruvato com o acetato, ou ainda a formação a partir do piruvato do 

ácido α-cetoglutárico, acido succínico o diacetil, butanediol e etc. 

Esta fermentação gliceropirúvica tem um ganho energético nulo visto que 

apenas produz duas moléculas de ATP necessárias para activar a glucose na primeira 

etapa da glicólise. 

 

2.3. Enzimas em Vinificação 
As enzimas são um grupo de substâncias de natureza proteica, que também 

podem ser constituídos de RNA, os ribozimas, com actividade intra ou extra celular, 

que têm funções de catalisadores de reacções químicas que sem a sua presença 

dificilmente aconteceriam. Isto é conseguido através de um aumento da velocidade 

dessas reacções, possibilitando o metabolismo dos seres vivos.  

É a enzimologia o ramo da bioquímica que estuda as reacções enzimáticas. 

As enzimas convertem uma substância designada substrato, numa outra a que se 

dá o nome de produto e são extremamente específicas para a reacção que catalisam. Isto 

significa que em geral cada enzima catalisa um só tipo de reacção química. Assim sendo 

o tipo de enzimas encontrados numa célula determina o tipo de metabolismo que a 

célula efectua. 

É por abaixamento de energia de activação, necessária para converter o substrato 

no produto, que a velocidade de reacção catalisada aumenta. 
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2.3.1. Classificação das enzimas 
Consoante o tipo de reacções que promovem podemos considerar seis tipos de 

enzimas: 

1- Oxiredutases que catalisam reacções de oxiredução 

2- Transferases que catalisam reacções de transferência de grupos 

3- Hidrolases que promovem as reacções de hidrolise 

4-  Liases que levam a reacções de adição de grupos a duplas ligações ou 

removendo grupos deixando uma dupla ligação 

5- Isomerases provocam reacções de rearranjos intramoleculares 

6- Ligases que conseguem promover reacções de condensação de duas moléculas 

associado á hidrolise de uma ligação de alta energia em geral de ATP 

 

  Em Enologia no entanto, as enzimas mais importantes são classificadas não pelo tipo 

de reacção catalisada, como os atrás definidos pela comissão de enzimas, mas pelo tipo 

de compostos que são degradados, segundo critérios de definição vitícola e enológico 

(Ricardo-da-Silva, 1989). 

Assim, podemos considerar os seguintes tipos principais: 

1- Pectinases 

2- Proteases 

3- Enzimas de aroma (essencialmente glicosidásicas) 

4- Celulases 

5- Hemicelulases 

6- Glucanases 

7- Urease ácida 

8- Lisozima 

2.3.1.1. Pectinases 
São enzimas pectolíticos, também referenciadas como enzimas pectolíticas, 

agentes catalisadores que degradam as substâncias pécticas. 

Começamos pois por apresentar estas substâncias para melhor compreensão da 

actividade das enzimas em estudo. 

Substâncias pecticas 
Na constituição da parede primária pectocelulósica e da lamela média (zona de 

junção) das células vegetais fazem parte as substâncias pecticas que são polissacáridos e 
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contribuem para a coesão dos tecidos vegetais. Juntamente com estas, outras substâncias 

parietais formam uma rede tridimensional com base em ligações covalentes, iónicas 

mecânicas, englobando fibras celulósicas (Saulnier et al. 1988a). Estas substâncias estão 

pois presentes nas paredes celulares da película e polpa do bago de uva (Brillouet et al., 

1989a). 

Hoje as substâncias pécticas são classificadas segundo a sua base química 

estrutural em: 

-Substâncias pécticas neutras, poliósidos neutros ou gomas 

-Substâncias pécticas ácidas, poliósidos ácidos ou pectinas 

As primeiras, quase não possuem na sua molécula ácido α-D 

galacturónicopirinosidico (acido galacturónico). Podem distinguir-se três tipos de 

estrutura: Arabinanas, arabinogalactanas tipo I e arabinogalactanas tipo II. 

  As arabinanas são pequenos homopolímeros neutros com reduzida massa 

molecular constituídos por arabinose (α-L-arabinofuranose) ligadas em α(1→5) 

formando uma cadeia principal podendo ter ramificações laterais de resíduos de 

arabinose em situação terminal sobre o carbono 3    

As arabinogalactanas tipo I cuja estrutura apresenta uma cadeia principal de 

unidades de galactose (β-D galactopiranose) β(1→4), dotadas de ramificações 

oligoméricas de arabinose em α(1→5) sobre o carbono 3 

As arabinogalactanas tipo II que são constituidas essencialmente por galactose e 

arabinose, mas podendo conter ramnose (β-D-ramnopirose), glucose, manose, xilose e 

mesmo ácidos galacturónicos (galacturónico ou glucónico). Apresentam uma cadeia 

principal de galactose em α(1→3), com pequenas cadeias laterais de galactose em 

α(1→6), podendo também ser estas cadeias laterais substituídas em C3 por arabinose 

monomérica. As arabinogalactanas estão associadas covalentemente a proteínas que 

podem representar 2 a 10 % massa total (Fincher et al., 1983) 

As segundas, substâncias pécticas ácidas, poliósidos ácidos ou pectinas, são 

também polissacáridos, quimicamente podemos classificar como homogalacturonanas e 

ramnogalacturonanas conforme (Massimo et al, 1984), como o nome indica possuem na 

sua molécula um elevado teor em ácido galacturónico, que se encontra sempre 

associado à ramnose, galactose e arabinose que são oses neutras.  

A estrutura de base é constituída por uma longa cadeia de monómeros de ácido 

α-D-galactorónico ligados entre si por ligações glicosídicas tipo α(1→4). Apresentam-

se dois tipos de pectinas as ramnogalacturonanas RG’s e as homogalacturonanas. 
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Nas primeiras o polímero de ácido galacturónico está alternado com a ramnose, 

com predominância do ácido, tendo a ramnose influência nas propriedades físico 

químicas da pectina. 

As homogalacturonanas possuem uma cadeia que é constituída apenas por ácido 

galacturónico em que por vezes pode haver esterificação da função carboxilo com o 

metanol. 

No seio de uma mesma macromolécula péctica, por meio de ligações covalentes, 

as estruturas estão associadas com zonas ramnogalacturónicas e homogalacturónicas. 

As propriedades gelificantes destas macromoléculas alteram-se com a sua 

estrutura, nomeadamente grau de esterificação do ácido galacturónico, bem como a 

presença de zonas ramnogalactorónicas com cadeias laterais de oses neutras (Saulnier et 

al., 1988a). 

As substâncias pécticas têm em enologia problemas na clarificação dos mostos e 

vinhos, na sua estabilidade, na filtração por colmatagem das superfícies filtrantes, na 

prevenção de sedimentação das borras e no papel de colóides protectores da 

precipitação do tartarato (Saulnier et al., 1988a). 

Têm também influência no produto acabado, nomeadamente na sua suavidade, 

mas não tendo tanta influência nas qualidades organolépticas como as substâncias 

aromáticas e os polifenois (Villetaz, 1988). 

Para além dos polissacáridos provenientes da uva, existem também os 

originários das leveduras de fermentação vinária. Os glúcidos monossacáridos presentes 

nos vinhos provenientes das uvas: arabinose, galactose, ácido galacturónico e ramnose e 

alguma manose 20 a 30% (Brillouet, et al, 1989b). No entanto, para Villetaz et al. 

(1984) a origem essencial da manose detectada no vinho seria provavelmente acção da 

levedura. 

Pimenta-Braz et al. (1998) consideram que são os ácidos galacturónicos pécticos 

dos polissacáridos das uvas, estérificados por grupos metoxil numa extensão variável, 

altamente polimerizados, os principais substratos das enzimas pectolíticos contidos nas 

preparações industriais. 

 

Enzimas pectinolíticas 
A classificação da comissão internacional de enzimas diferencia: 

- Enzimas não despolimerizantes (Pectina-metilesterase PME ou pectinaesterase PE) 
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-Enzimas despolimerizantes (Hidrolases e Liases) 

As Hidrolases: 

- Endopolimetilgalacturonas PMG 

- Exopolimetilgalaturonase PMG 

-Endopoligalacturonase PG 

-Exo-poligalacturonase PG 

As Liases: 

- Endo-pectinatranseleminase ou endo-pectinaliase PTE ou PC 

- Exo-pectinatranseleminase ou exo-pectinaliase PTE ou PC 

(Ricardo-da-Silva, 1989) 

- Endo acidopectico-transeleminase ou endopectatoliase APTE ou PAC 

- Exo acidopectico – transeleminase ou exopectoliase APTE ou PACg 

 

A hidrólise de polissacáridos neutros, normalmente associada à presença de 

hemicelulases, é classificada segundo a molécula que é hidrolisada como por exemplo 

arabinases, galactanases, etc. (Canal-Llauberes, 1989, 1990) ou ainda as celulases ou 

mesmo as glicosidades. 

Enzimas não despolimerizantes 
Pectinametilesterase ou pectinaesterase- estas enzimas como o nome indica 

desesterificam as pectinas. Actuam a partir da extremidade redutora da cadeia do acido 

galacturónico, atacando o grupo metil éster, desesterificando as pectinas, com libertação 

do metanol (Villetaz, 1984). As moléculas de pectina após a acção enzimática podem 

precipitar através catiões metálicos bivalentes como o cálcio, o que promove a 

clarificação do mosto e também do vinho. 

Enzimas despolimerizantes 
 Os enzimas despolimerizantes são a poligalacturonase e polimetilgalacturonase . 

Estas enzimas produzem a hidrólise das cadeias glucídicas entre os resíduos de ácido 

galacturónico não estérificado e estérificado (Canal-Llaubères, 1989). 

Estas enzimas podem produzir a hidrólise a partir da extremidade das cadeias, 

duma forma sequencial, ou pelo contrário iniciar essa actividade no seu interior. As 

primeiras recebem o prefixo exo e as segundas o prefixo endo (Ribereau-Guyon et al. 

1976, Villetaz, 1984 e Canal- Llaubères, 1989, 1990a). 
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Em termos práticos as enzimas com acção exo produzem monómeros e a queda 

da viscosidade é bastante lenta, enquanto as enzimas com acção endo produzindo a 

partir das pectinas oligómeros de acido galactucorónico mais do que monómeros, 

levando a uma queda rápida da viscosidade. No entanto ambas têm preferência por 

substrato moderadamente estérificados (Villetaz, 1984). 

As pectinaliases e pectatoliases são enzimas que catalisam entre resíduos de 

ácido galacturónico esterificado e não esterificado reacções de beta-eliminação (Canal- 

Llaubères, 1989, 1990a). Estas provocam a ruptura por transeliminação das ligações 

glicosídicas α (1→4), sem adição de água, com ruptura entre o oxigénio hemiacetálico e 

o carbono 4 com eliminação de hidrogénio situado na posição trans no carbono 5, 

resultando a formação de uma dupla ligação entre estes dois carbonos.  

Resultam assim oligómeros residuais com unidades terminais de ácido 

galacturónico com insaturação entre o carbono 4 e o carbono 5 (Albersheim et al, 1962). 

As liases preferem substratos fracamente esterificados, têm a sua acção 

dependente da presença da pectinametilesterase (Ricardo-da-Silva, 1989). Podem ainda 

actuar pelo mecanismo endo ou exo, o primeiro quando a taxa de esterificação é 

elevada, levando a uma rápida queda da viscosidade (Villetaz, 1984). São as únicas 

enzimas que degradam completamente a pectina esterificada. 

Enzimas pectolíticas das uvas 
Há diminuição da viscosidade e aumento do metanol num mosto fresco em 

repouso, retardado no seu início de fermentação pelo dióxido de enxofre. O mesmo não 

se verifica se o mosto for pasteurizado. Para Cordonnier, (1987) e Berta, (1991) esta 

situação resulta da presença de actividades pectinametilesterases e poligalacturonases.        

 Estas actividades enzimáticas presentes na uva seriam suficientes para a 

degradação das substâncias pécticas nela presentes, mas duma forma mais lenta 

(Càstino et al, 1981). 

As uvas maduras teriam maior actividade de endopoligalacturonase segundo 

Berta, (1991). Para Villetaz, (1984) a enzima seria muito sensível ao calor com redução 

de 50% de actividade à temperatura de 60ºC durante 20 minutos. 

Para além disso, este autor atribui o amolecimento do fruto, com degradação da 

pectina insolúvel ligada às paredes celulares, a um sistema de enzimas compreendendo 

pectinametilesterases, localizada sobretudo na película, endo-poligalacturonases, 

endopectoliases e pectinaliases. 
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As liases parecem ser raras nos vegetais, sendo as endo-pectatoliases produzidas 

por bactérias e as endopectinaliases por fungos, nomeadamente Aspergillus sp. (Pilnik, 

1982). 

 

Enzimas pectinolíticas das leveduras de fermentação 
Villetaz, (1984) refere encontrar nas leveduras de fermentação, actividade 

poligalacturonase e pectinametilesterases, sendo esta a mais importante, no entanto 

outros autores não encontraram actividades destas enzimas (Usseglio-Tomasset, 1976). 

 

Enzimas Pectinolíticas da Botrytis cinérea 
Os mostos provenientes de uvas com podridão cinzenta ou da podridão nobre 

são relativamente pobres em pectinas (Villetaz, 1979). Isto poderá resultar da Botrytis 

cinérea apresentar uma pectinametilesterase muito activa, que seria a causa de valores 

muito elevados de metanol nos vinhos provenientes das uvas atacadas dessa podridão. 

(Villetaz, 1984). Foram também encontradas pectinametilesterases e poligalacturonases 

(Drawert et al, 1978). 

 

Preparações comerciais de enzimas pectolíticas 
 As preparções de enzimas pectolíticas são largamente utilizadas na indústria 

alimentar em geral e também na produção de vinhos em que é usual misturas de 

poligalacturonases, pectinametilesterases e pectinatranseliminase, normalmente 

produzidas a partir do fungo Aspergillus níger, sem purificação. Na indústria vinícola 

estas preparações enzimáticas contêm por isso enzimas residuais como celulases, 

hemicelulases, glicosidases e proteases. (Pimenta-Braz et al., 1998) 

As enzimas pectolíticas para enologia são normalmente preparadas a partir do 

fungo Aspergillus níger, resultando misturas de poligalacturonases, 

pectinametilesterases e pectinaliases (Ducastaing et al, 1990) 

No entanto, também outros microrganismos como os Rhizopus sp. são usados 

para obter pectinametilesterases, endo e exo-poligalacturonase e endopectinaliases bem 

como a Erwinia carotovara, Bacillus sp. e Pseudomonas sp para produzir endo e exo- 

pectatoliases (Novo, 1986). 
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Ricardo-da-Silva, (1989) refere que as preparações comerciais são normalmente 

estratos de fungos obtidos por dissecação e esmagamento do micélio, com o resíduo 

seco do meio de cultura onde os fungos cresceram, podendo os estratos ser apresentados 

livres sob forma liquida ou sólida, ou ainda ligados a um suporte inerte. 

Os preparados comerciais podem conter outros enzimas não pectolíticos como 

glicosidases, amilases, proteases, celulases, hemicelulasese, glucanases e xilases, por 

defeciente purificação ou propositadamente (Fogarty et al, 1983; Lambert, 1983; Priest, 

1984). Entre outras, estas actividades são vulgarmente designadas de actividades 

secundárias das preparações enzimáticas pectolíticas comerciais. 

 

Aplicação tecnológica de enzimas pectinolíticas 
 Para as enzimas pectinolíticas podem ser encontrados, segundo Berta, (1991) as 

seguintes aplicações tecnológicas: 

- Influência sobre a concentração de metanol 

- Melhor extracção do mosto durante a prensagem 

- Clarificação rápida do mosto 

- Melhor rendimento em mosto total 

- Melhor filtrabilidade 

- Influência no teor em polifenóis 

- Melhor extracção de compostos aromáticos 

 

Influencia sobre a produção de metanol das enzimas pectinolíticas 
É a pectinametilesterase que catalisa a desmetilação das pectinas, produzindo o 

metanol (Dirninger et al, 1990). 

As pectinas estão mais presentes no mosto quanto mais elevada é a presença das 

partes sólidas das uvas; películas, polpa. Assim sendo, quanto maior for a maceração 

através de esmagamento, prensagens e longas fermentações, maior será a sua 

concentração, fonte suplementar de metanol (Cordonnier, 1987; Pimenta-Braz, 1994). 

Para Ribereau-Gayon et al, (1976) ainda que pelos motivos atrás referidos, os vinhos 

tintos sejam mais ricos em metanol que os rosados e estes que os brancos. 

Dubourdieu et al. (1986) demonstraram que a maceração a frio levava a 

diminuição do teor de pectinas no mosto e no vinho. 



 34

Verificou-se que tudo o que reduzisse o teor de pectinametilesterase e sua função 

esterase inibia a produção de metanol. Um aquecimento do mosto a 80ºC durante um 

minuto inibia-o mesmo completamente (Cordonnier, 1987; Villetaz, 1984). A 

termovinificação produz menos metanol que a vinificação clássica. 

A utilização de preparações enzimáticas na vinificação, para extracção ou 

clarificação sem pectinametilesterase, que degradem as pectinas directamente sem 

hidrólise intermediária, limita muito o teor em metanol, o que se consegue através das 

pectinaliases (Cordonnier, 1987). 

A OIV em 1986 através da Subcomissão Convencional dos Métodos de Análise, 

devido á toxidade do metanol, definiu os limites de concentração máximos para os 

vinhos brancos e rosados 150mg/dm3 e 300mg/dm3 para os tintos. 

A união europeia fixou o teor máximo de metanol em 1000g/ hl de álcool puro 

(Blindr e Laugel, 1989). 

 

Acção sobre a clarificação e rendimento de extracção do mosto 
As substâncias pecticas existentes na uva, apresentam propriedades 

hidrocolóides, que provocam dificuldade de extracção de sumo do bago (Ducastaing et 

al, 1990). 

Para diminuir essa dificuldade, é necessário a utilização de pectinases endógenas 

ou exógenas. (Canal-Llaubéres, 1989, 1990a) atribui uma melhoria do rendimento de 

6% no mosto de gota, com a utilização de enzimas pectolíticos exógenos. 

  O próprio amadurecimento do bago com progressivo amolecimento resulta da 

acção de enzimas endógenas pectinolíticas que degradam as pectinas, que melhoram a 

extractibilidade do mosto (Villetaz, 1984; Càstino et al., 1990). Isto leva a que uvas 

pouco maduras, tenham uma prensagem difícil. 

 Pimenta-Braz et al. (1998) consideram que a utilização de preparações 

enzimáticas pectolíticas, promove uma melhor extracção do mosto durante a prensagem. 

Macerações prolongadas das massas vinárias originam também maior 

rendimento em mosto (Cordonnier, 1971) 

As enzimas pectinolíticas são importantes agentes de clarificação dos mostos 

 (Ribereau-Gayon et al, 1976; Villetaz, 1984; Canal-Llaubères, 1989, 1990a; Servili et 

al., 1992). Aumentam a rapidez desta clarificação Pimenta-Braz et al, (1998) 
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O mosto de uva é turvo e apresenta uma viscosidade dependente do teor em 

pectinas, que depende do grau de maturação, da casta da uva e condições de tratamento 

(Canal-Llaubères, 1989,1990a). As pectinas agem como colóides protectores sobre as 

partículas de turvação (Villetaz, 1984). Uma degradação parcial das pectinas favorece a 

aglomeração e precipitação daquelas partículas (Gierchener et al., 1982). 

 Para Marteau et al, (1963) a clarificação só acontece, quando a viscosidade 

baixa 90 a 95% do máximo possível. 

A termovinificação destrói as enzimas naturais da uva, sendo necessário enzimas 

pectinolíticas exógenas para conseguir a clarificação do mosto (Martinière et al., 1973) 

recomendando estes autores que a mesma seja aplicada quando a temperatura do mosto 

vem descendo e passa pelos 45 a 50 ºC, em que a actividade das enzimas é máxima. 

Li et al, (1987) concluíram vinhos não clarificados, possuíam teor em sólidos 

insolúveis superior ao dos clarificados, levando a uma maior produção de álcoois 

superiores, constataram também que os vinhos resultantes de mostos clarificados eram 

mais límpidos e frutados, com moderado carácter varietal, neste parâmetro inferior aos 

dos mostos não clarificados. 

Ollivier et al., (1987) Chamaram atenção para que a clarificação não dever ser 

extrema, garantindo uma turvação suficiente para preservar a fermentescibilidade do 

mosto. 

 

Acção sobre a filtrabilidade 
A filtrabilidade de um vinho branco aumentou com a aplicação de enzimas 

pectinolíticas no mosto respectivo. Os autores atribuem à acção conjunta de 

endopoligalacturonases, pectinametilesterases e pactinaliases (Brown et al, 1981). 

Canal-Llaubéres, (1989) verificou que o volume dum filtrado de vinho com 

acção de petinases é cerca de duas vezes superiores em relação a outro não enzimado.  

A velocidade de filtração de um mosto armazenado durante certo tempo é 

superior ao de um mosto filtrado logo após a extracção (Villetaz, 1984) o que resultaria 

da acção das enzimas pectinolíticas endógenas durante o tempo de armazenamento. 
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Influência sobre teor em polifenois 
A acção de enzimas pectinolíticas comerciais origina uma rápida e completa 

degradação das paredes celulares das películas do bago de uva facilitando uma rápida 

dissolução das antocianinas e taninos, visando obter vinhos com cor mais intensa 

quando da vinificação em tinto (Canal-Llaubères, 1990c; Càstino et al, 1981).

 (Servili et al., 1990) obtiveram a verificação de aumento dos compostos 

fenólicos antocianinas, taninos e catequinas. Outros autores obtiveram colorações mais 

fracas, (Montedoro et al, 1976; Ferenczi et al, 1977). 

Enquanto (Canal-Llaubères 1990) encontraram vinhos com melhor estrutura, 

finura, tipicidade e taninos mais marcados (Ough et al., 1975) encontraram vinhos 

menos taninosos. 

Ricardo-da-Silva, (1989) atribui estas conclusões contraditórias, ao facto da cor 

resultar de um equilíbrio entre as antocianinas retiradas das películas e as que se perdem 

no decurso da fermentação, maceração e conservação por hidrólise e condensação de 

heterosidos antociânicos. Atingir-se-ia mais cedo a estabilidade da cor através das 

reacções dos taninos com as antocianinas. 

Pimenta-Braz et al., (1998), atribuem à acção da poligalacturonase, 

polimetilgalacturonase, transeliminase dos ácidos pécticos, pectina transeliminase, nos 

preparados enzimáticos, um aumento na extracção de polifenois, e compostos de cor e 

de aroma nos mostos, estes últimos também por acção das actividades glucosidásicas.  

 

Acção sobre extracção de Compostos Aromáticos 
 A acção sobre a parede celular das células da uva facilita a extracção dos 

compostos existentes na célula nomeadamente os compostos aromáticos. 

A aplicação de endo-poligalacturonase de Cryptococcus albidus deu origem a um 

aumento do conteúdo em esteres nos vinhos obtidos (Servili et al., 1992). 

Os componentes voláteis resultantes foram: o etil butirato e o etil decanoato mas 

também o 1-propanol e 2-metil-1-propanol, importantes compostos na formação do 

“flavor” dos vinhos tintos (Bertuccioli et al, 1976). 

Doco et al., (2007), num estudo sobre o efeito na composição nos polisacáridos 

dos vinhos tratados com enzimas pectolíticos, verificaram um aumento a extracção dos 

polisacáridos originários das paredes das células das películas das uvas, ricos em 

arabinoses e galactoses (PRAGs) e ramnogalacturonana tipo II (RG-II) enriquecendo os 
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vinhos. Encontraram também uma modificação na estrutura dos polisacáridos pépticos, 

induzindo a perda de resíduos terminais de arabinose na PRAG  

 

2.3.1.2. Proteases 
São enzimas que catalisam a degradação das proteínas. Vamos pois começar por 

estudar quais os componentes azotados das uvas, mostos e vinhos. 

Componentes azotados   
Na vinificação, conservação e estabilização dos vinhos os compostos azotados 

têm uma enorme importância, já que condicionam o desenvolvimento de 

microrganismos, interferem nas características organolépticas e são um valor alimentar 

do vinho. O extracto seco dos vinhos pode conter 15 a 20% de compostos azotados 

(Curvelo-Garcia, 1988). 

  Este autor refere que podem apresentar-se no estado mineral, na forma de ião 

NH4
+ (catião amónio), mas a forma orgânica, aminoácidos, polipéptidos, proteínas, 

amidas, hexoxaminas, aminas biológicas e compostos nucleicos. A sua maior parte 

provém das uvas e são sintetizadas na fase de maturação. O teor varia da casta para 

casta e está contido na película e na grainha. 

Pela maceração são extraídos componentes azotados, pelo que os vinhos tintos 

têm maior teor que os vinhos brancos. 

Podemos considerar que a uva madura contém 0,5 a 1% de substâncias azotadas 

e a concentração no mosto é de 200 a 500mg de azoto/ dm3.  

 As proteínas têm grande importância por poderem provocar nos vinhos brancos, 

instabilidade, originando a casse proteica. Nos vinhos tintos, a existência de taninos em 

maior quantidade serve de protector natural a esses acidentes, por originarem a 

precipitação dos complexos tanino proteicos e consequentemente a eliminação das 

proteínas durante a vinificação, maturação e conservação (Ribereau-Gayon, 1998). As 

leveduras durante a fase de fermentação também reduzem o teor de proteínas do meio, 

através de uma acção proteolítica (Curvelo-Garcia, 1988). 

A estrutura base dos compostos azotados peptídicos é composta por  

aminoácidos que unindo-se entre si por ligações de tipo peptídica, entre o carbono da 

função ácida e o azoto da função amina, formam as cadeias que constituem as proteínas 

e os polipéptidos (Villetaz, 1984).  
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Os aminoácidos têm pesos moleculares por vezes abaixo de 200, e só a prolina e 

o ácido γ-aminobutírico, se apresentam na forma livre. Os polipéptidos, têm pesos 

moleculares inferiores a 10.000 constituem cerca de 60 a 80% do azoto total, contendo 

cerca de 70 a 90% de todos os aminoácidos do vinho. As proteínas, macro moléculas de 

peso molecular superior a 10.000, sendo cerca de 10% do azoto total (Ribereau-Gayon, 

1982; Poux et al, 1970). 

Nos mostos existem coloides de natureza proteica com complexos de muito 

elevado peso molecular, com participação de proantocianidinas e polímeros de natureza 

glucídica. Também na fase de autólise das leveduras se produzem complexos glúcido - 

proteicos de elevado peso molecular designados por manoproteínas (Usseglio- 

Tomasset et al, 1976) 

A turvação dos vinhos não está dependente do total de proteínas existente, mas 

de fracções cuja dimensão ou propriedades isoeléctricas as tornam mais susceptíveis, 

sendo para (Waters et al, 1990) as fracções com massa molecular entre 12.600 e 

30.000D as que mais contribuem. Variam também os pontos isoelectricos 4,1 a 5,8 para 

estes autores, para outros autores 5,8 a 8,0.  

A instabilidade proteica pode ter origem em proteínas electronegativas ou 

electropositivas. 

 

Forma de actuação das proteases 
As proteases actuam, provocando uma hidrólise em água das ligações peptídicas, 

podem realizá-las de duas formas: 

-Se são exoproteases provocam a cisão das ligações peptídicas nas extremidades da 

cadeia proteica, libertando aminoácidos 

- Se são endoproteases fazem-no no interior das cadeias proteicas e libertam péptidos ou 

polipéptidos (Cordonnier, 1971). 

As primeiras se têm especificidade de atacar a extremidade do grupo amina são 

designadas aminopeptidases e são designadas carboxipeptidases se atacam a 

extremidade carboxílica. 

As segundas têm diferentes especificidades atacando apenas certas ligações 

perto de determinado resíduo, como é exemplo a tripsina que necessita da existência de 

resíduo de arginina ou lisina para hidrolisar uma ligação peptídica (Novo, 1986). 
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Origem das proteases 
As proteases estão presentes em todas as partes da uva, mas 80% no mosto e na 

polpa. Encontram-se desde o início da formação do bago, mas aumentam a partir do 

pintor (Cordonnier et al, 1968). Quando da maturação é cerca de 4 a 10 vezes superior 

(Cordonnier, 1971) 

Para além das uvas, também as leveduras de fermentação são outra origem das 

proteases, mais ou menos intensas conforme as estirpes (Feuillat, 1984).  

Estas podem ser intracelulares e exocelulares, sendo as primeiras responsáveis 

pela autólise das células e as segundas libertadas para o meio pelas leveduras. Sendo 

estas beneficiadas pela acção daquelas, que hidrolisam proteínas em péptidos, estruturas 

hidrolisadas depois pelas primeiras. (Lurton, 1988). 

No final da fermentação alcoólica, quando o mosto fica deficitário em elementos 

nutritivos, nomeadamente azoto assimilável, é que se dá a libertação de proteases 

exocelulares pelas leveduras. A Sacchacaromyces bayanus fornece ao vinho actividade 

proteolítica mais intensa que o S. cerevisiae, obtendo-se maior quantidade de compostos 

azotados de reduzido peso molecular quanto maior for essa actividade (Feuillat, 1984). 

As uvas atacadas de podridão cinzenta têm uma actividade proteolítica mais 

elevada 4 a 5 vezes que as uvas sãs (Cordonnier et al, 1968). 

As proteases sofrem uma forte inibição pelo etanol, sendo durante a fase pré-                             

fermentativa que o seu efeito se faz sentir mais intensamente (Cordonnier et al, 1968) . 

A temperatura a que as leveduras proteolíticas são mais activas varia com os 

autores entre os 50 e 55ºC, no entanto, elas continuam activas até 70 ou mesmo 80 ºC 

pelo que a termo vinificação não as inibe, bem como temperaturas baixas de 4 a 0º C, 

pelo que a sua actividade se mantém nas fermentações refrigeradas (Modra et al, 1988). 

Quanto ao pH, alguns autores concordam com um máximo de actividade a 

valores de 2, mas ainda actividade de 40 a 60% para pH 3,0 a 3,5 (Ribereau-Gayon et 

al., 1976) e (Cordonnier et al, 1968). Estes autores verificaram que aplicação de 

bentonite 1g/l leva a redução de 50% na actividade proteolítica. 

Também a defecação dos mostos leva a uma diminuição da actividade, por 

floculação de compostos azotados de elevado peso molecular que antes estariam ligados 

a pectinas, formando coloides protectores (Feulliat et al., 1980). 
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Utilização das proteases 
Nos vinhos brancos, uma precipitação das proteínas provoca uma turvação, a 

casse proteica, que deprecia o vinho e que a dar-se com o vinho já engarrafado pode 

traduzir-se em grande prejuízo (Cremer et al, 1981). 

As proteases ao catalisarem a hidrólise das proteínas existentes nas uvas, levam 

por um lado ao aparecimento no meio de mais azoto solúvel, péptidos e aminoácidos, 

facilitando a sua utilização pelas leveduras. Promovem a solubilização das 

macromoléculas azotadas, impedindo a sua floculação produzindo assim uma prevenção 

da casse proteica, ou facilitando a sua estabilização (Feuillat, 1984; Villetaz, 1984). 

As proteases das uvas perdem rapidamente as suas actividades por serem 

inibidas pelo etanol, salvo nas termo vinificações já que possuem termo resistência e 

são activadas pelo calor (Feuillat, 1984) 

Assim sendo, a adição ao mosto de proteases pode ser muito útil, em vinhos 

novos com elevados níveis de proteínas ou em vinhos com colagens proteicas que 

também têm teor excessivo de proteínas, por isso com menor estabilidade físico-

química, logo com maior probabilidade de turvação (Kettern, 1984) 

  No entanto, os preparados comerciais de proteases ácidas de origem fúngica, não 

sendo inibidas pelo etanol, apresentam uma especificidade insuficiente para a estrutura 

das proteínas da uva, salvo quando eram usadas temperaturas elevadas (Feulliat et al, 

1982). No entanto para Schmitt et al., (1987) consegue-se uma mais fácil clarificação e 

melhoria da qualidade, com aplicação de enzimas proteolíticos. 

Para a clarificação e estabilização proteica é utilizada correntemente a bentonite 

(Amerine et al., 1980). As proteínas são adsorvidas pela bentonite através de troca 

catiónica, por isso ao pH do vinho, esta actua preferencialmente sobre aquelas com 

carga positiva, não sendo interessante para as de carga negativa ou neutra (Lagace et al, 

1990).  

Quando baixa o pH as quantidades de bentonite para estabilização são menores 

(Amerine et al, 1980). Verifica-se no entanto que além das proteínas a bentonite 

adsorve outros constituintes azotados, bem como outras substâncias com carga (Somers 

et al, 1973; Lagace et al, 1990). 

Para Bakalinsky et al, (1985) as desvantagens de utilização da bentonite são: 

- As grandes formações de borras, difíceis de filtrar, que levam a perdas de 

vinho. 
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- A estabilidade do vinho clarificado pode ser insuficiente por não haver 

remoção das proteínas carregadas negativamente ou neutras. 

- Clarificação por vezes exagerada, retirando componentes de aroma e “ 

flavour”. 

De qualquer modo, verifica-se que a utilização de enzimas proteolíticas reduz as 

necessidades de bentonite para a clarificação e estabilização ou pode ser mesmo um 

tratamento alternativo (Bakalinsky et al, 1985). 

Oh et al., (1985) e Powers et al., (1988) propunham para estabilização a 

imobilização em Sepharose 4B de procianidinas extraídas da grainha de uva, que 

actuam sobre as proteínas formando ligações semelhantes as formadas em solução, 

eliminando dos vinhos os agentes de instabilidade. Necessita ainda de estudos de 

especificidades das proteínas do vinho e ciclos de regeneração das procianidinas 

imobilizadas. 

Outra forma de conseguir estabilidade são as manoproteínas das paredes das 

leveduras obtida por manutenção do vinho sobre borras finas ou introduzindo 

directamente as manoproteínas no vinho. Neste ultimo caso a aplicação deve ser apenas 

antes da filtração para engarrafamento, para não dar tempo a que se formem coloides 

protectores que ficariam retidas nos filtros, e permitir que eles se formem apenas dentro 

da garrafa após engarrafamento dando aí a estabilidade querida. 

 

2.3.1.3. Enzimas do aroma 
 
Generalidades  

O aroma dos vinhos é de grande complexidade por existirem um grande número 

de compostos que nele participam. Na uva e nos vinhos existem seguramente mais de 

600 compostos voláteis, muitos deles têm influência, mas com variável impacto ou por 

reduzido teor (factor quantitativo) ou por variável limiar de detecção (factor qualitativo) 

(Bayonove, 1993). 

Ricardo-da-Silva, (2008) considera que o contributo de cada substância para o 

aroma final de um vinho varia com a sua concentração, natureza química e 

consequentemente, com o seu limiar de percepção olfactiva. 
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Curvelo-Garcia, (1988), considera que o aroma, na sua globalidade, é uma das 

características organolépticas mais importantes, que definem a qualidade e tipicidade do 

vinho 

O aroma característico da casta vem da uva, através de substâncias voláteis 

livres ou de precursores de aroma designados odorígenos, por darem origem a 

substâncias odoríferas após a sua hidrólise ácida ou enzimática (Bayonove et al., 1984; 

Cordonnier et al., 1986; Càstino, 1988). Segundo estes autores, Bayonove, (1993) e 

Ricardo-da-Silva, (2008) consideram-se quatro tipos de aroma: Varietal, Pré-

fermentativo, Fermentativo e de envelhecimento ou Pós-fermentativo. 

Aroma Varietal 
O aroma varietal provém da própria uva e varia com a casta, os factores edafo-

climáticos que sobre ela actuaram, as técnicas utilizadas na vinha e condições de 

maturação (Bayonove, 1993; Cordonnier et al, 1979). Cordonnier et al (1981) 

mostraram que os componentes aromáticos da uva se encontram na película e nas 

paredes celulares da polpa. 

Ricardo-da-Silva (2008), considera que o aroma varietal pode ser detectado 

directamente na uva, no caso das castas ditas aromáticas, ou vir a revelar-se apenas no 

decurso da etapa pré-fermentativa, de fermentação vinária ou mesmo na conservação e 

maturação do vinho. Temos de ter em conta que as castas ditas não aromáticas, têm uma 

importância económica grande devido a ser responsável pela produção de cerca de 90% 

da produção mundial de vinho (Gomez et al., 1994), e contêm no estado de traços os 

compostos do aroma implicados. Estas castas neutras do ponto de vista aromático 

poderão também segundo condições de vinificação, originar vinhos com uma 

componente aromática varietal perceptível (Cordonnier et al, 1979)  

Bayonove et al. (1993) considera que as substâncias voláteis, que mais 

contribuem para o aroma varietal, fazem parte de duas famílias químicas: os terpenóis e 

as pirazinas, os primeiros característicos da casta Moscatel e a segunda da Cabernet-

Sauvignon. Nesta última foi isolado o isobutil-metoxi-pirazina cujo teor está 

directamente relacionada com a nota de aroma herbáceo típico do Sauvignon (Allen et 

al., 1988).  

Quimicamente estamos a falar de compostos terpénicos ou aparentados como 

sejam os norisoprenoides em C13. Falamos também de álcoois aromáticos e até aldeídos 

como o 2-feniletanol ou o álcool benzílico bem como benzaldeído ou a própria vanilina. 
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(Bayonove, 1993; Gunata et al, 1990; Selli et al, 2006; Ugliano et al, 2008; Ricardo-da-

Silva, 2008; Strauss et al, 1986). Estes compostos podem ter origem no bago de uva 

mas também, no vinho durante a fermentação ou provenientes da madeira. 

Para além destes são passíveis de contribuir para o aroma varietal dos vinhos, 

alguns álcoois lineares, fenóis voláteis, ácidos gordos (Selli et al, 2006) e ainda os 

compostos S-conjugados de cisteína (tiois) característicos do Sauvignon blanc ou das 

metoxipiraxinas no caso do Cabernet Sauvignon. 

Ricardo-da-Silva, (2000), considera serem os compostos terpénicos, a fracção 

qualitativamente e quantitativamente mais importante do aroma varietal do vinho. 

Foram identificados dentro destes, numerosos álcoois monoterpénicos que 

transmitem odores muito fortes e típicos de flores, mel e cera de abelha, sendo os 

principais: o linalol, nerol, geraniol, hotrineol, citronelol e o α-terpineol. Além destes 

também se encontram os hidrocarbonetos terpénicos em C10, álcoois sesquiterpénicos, 

óxidos, aldeídos, ácido transgerânico, bem como ésteres terpénicos e ainda os dióis 

terpénicos e até um triol. Estas têm moléculas semelhantes aos monoterpenóis mas com 

mais uma ou duas funções álcool, sendo mais solúveis mas muito pouco odoríferas. 

(Ricardo-da-Silva, 2008). 

Compostos terpénicos 
Provenientes da uva e variável com a casta, com maior expressão nas castas 

aromáticas nomeadamente nos Moscatéis, em Portugal o Moscatel de Setúbal, o Galego 

e o Roxo, mas também no Gewurztraminer, são susceptíveis de caracterizar um vinho. 

Os aromas resultantes são em geral frutados ou florais e de carácter agradável. 

O período pré-fermentativo, onde se dá a extracção destes compostos e dos seus 

precursores para o mosto, é de extrema importância (Bayonove, 1993). 

Cordonnier e Bayonove, (1974) classificavam os terpenóis em duas grandes 

classes, os livres e os ligados. A fracção livre contém os terpenóis voláteis e outros com 

diferentes graus de oxidação, polióis terpénicos ou terpenóis polihidroxilados. 

Existem numerosos compostos terpénicos, monoterpenos na maioria, 

sesquiterpenos e álcoois e respectivos aldeídos. Existem também os norisoprenoides, 

que não sendo substâncias terpénicas, provêm também dum precursor carotenoide, pelo 

que são incluídos na família. 

Temos também de considerar álcoois lineares, ácidos gordos, aldeídos 

aromáticos e fenóis voláteis. 
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Originados na uva e fazendo parte do aroma varietal, os compostos terpénicos, 

mantêm-se no vinho com poucas ou nenhumas alterações (Bayonove, 1993). Entre estes 

e os compostos aparentados encontram-se os seguintes: 

- Hidrocarbonetos terpénicos em C10; limoneno, α terpineno, p-cimeno e 

mirceno ou os sesquiterpenos; farneseno, γ-cadineno e γ-muroleno. Não têm muito 

impacto olfactivo. 

- Álcoois monoterpénicos tipo: linalol, nerol, geraniol, hotrienol, citronelol, α-

terpeniol presentes em quase todas as castas em teores variáveis, ou por vezes o 

terpeno-4-ol, 1-terpeniol e isómeros cis e trans-o-cimenol. Estes compostos têm por 

vezes grande impacto nos aromas do vinho transmitindo odor de rosa e tília ou também 

de mel e cera, sendo característicos da casta Moscatel. 

- Álcoois sesquiterpénicos como o farnesol ou o γ-cadinol. 

- Óxidos como o óxido de linalol, rosa óxido e nerol óxido, normalmente com 

menos impactos que os terpenóis correspondentes. 

- Aldeídos como o geranial, neral, citronelal, de forte odor, mas com 

características mais agressivos que os álcoois correspondentes. 

- Ácido transgerânico e ésteres como geranil acetato e neril acetato 

- Dióis e um triol terpénico, que possuem moléculas idênticas aos terpenóis, mas 

com mais uma ou duas funções álcool, o que os torna mais solúveis mas menos 

aromáticas. Os dióis desempenham uma função como precursores. 

- Compostos terpénicos mais raros que foram detectados como o 2,2-dimetil-S-

1-metilpropenil, tetrahidrofurano, o 2,6,6,trimetil-2-vinil tetrahidropireno, ou os cis e 

trans-ocimenol de aroma a cânfora e limão, o 2-exohidroxi-1,8-cineol observado na 

casta Sauvignon e noutras. 

 

Compostos aparentados com os terpénicos 
Os derivados carotenóides, norisoprenóides em C13 que não sendo terpénicos, 

mas por terem origem comum nos carotenóides, são considerados terpénicos. 

 Alguns exemplos destes compostos são os norisoprenoides de 13 átomos de 

carbono como a β-ionona, com aroma a violeta, a Β-damascenona de aroma a frutos 

exóticos ou rosa, o 1,1,6-trimetildihidronaftaleno ou TDN de aroma a queroseno ou 

hidrocarboneto (que aparece nos vinhos velhos da casta riesling), o vitispirano com 

aroma a cânfora e eucalipto, o teaspirano que apresenta aroma a chá de rosas, o 6-metil-
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5-heptanona com aroma a frutos verdes ou a vegetais, a 6-metil-3,5 heptadecana-2-ona 

com aroma a canela e coco, isoforona de aroma a menta e o 3-exo-α-ionol com seu 

aroma a tabaco. Estes compostos possuem odores de acordo com aromas típicos de 

determinados vinhos (Bayonove, 1993; Pimenta-Braz, 1994). 

 

Precursores de Aroma 
 
Potencial aromático de reserva e acção das enzimas enológicas 

O vinho apresenta um potencial de reserva aromática natural glicosilado, que 

não é afectado significativamente durante a vinificação, mantendo-se intacto nos vinhos 

jovens (Bayonove, 1993). O vinho pode então ser enriquecido em substâncias 

aromáticas, através de hidrólise sequencial destes compostos, com actividade de 

sistemas enzimáticos que actuam e duas fases: 

Na primeira, assegurando a ruptura do açúcar terminal dos glicosidos (seja uma 

ramnose, arabinose ou apiose) a nível da ligação (1→6), através da respectiva enzima 

específica; α-ramnosidase, uma α-L-arabinosidase ou uma β-D-apiosidase. 

Na segunda, uma β-D-glucosidase libertará a aglicona odorífera sendo as mais 

importantes são a geraniol, nerol, linalol, α-terpeniol, citronelol, óxidos de linalol cis e 

trans furânicos e cis e trans pirânicos, diois e poliois terpénicos. 

Para além da libertação das agliconas terpénicas, nalgumas castas como a 

Rieseling, Semillon, Chardonay, Sauvignon, Syrah, libertam-se também nor-

isoprenoides, oxo-3-α-ionol e hidroxi-3-β-damascenona podendo por limiares de 

percepção baixo, fornecer componentes aromáticos que valorizam o vinho (Razungles 

et al., 1987). 

No entanto, na prática, as enzimas naturais da uva são sensíveis ao pH ácido do 

mosto e do vinho, sendo pois a sua actividade muito reduzida (Bayonove, 1993).  

Por outro lado, as β-glucosidases são muito afectadas na sua acção pela presença 

de glucose no meio, como acontece no mosto. Mesmo as resistentes a essa glucose são 

muito sensíveis a um pH baixo, pelo que a actividade das enzimas naturais no vinho não 

é por ventura suficiente. 

Os precursores glicosilados do aroma varietal das uvas e dos vinhos, 

corresponde a parte do potencial aromático da uva do mosto ou do vinho, que ao 

contrário dos compostos voláteis que referenciamos atrás, que estão em estado livre e 



 46

podem ser directamente odorantes, se encontram na forma de precursores não voláteis, 

não sendo por isso odorantes. 

Para Ricardo-da-Silva, (2008) estes precursores de aroma são designados por 

fracção ligada do aroma, constituindo uma espécie de reservatório aromático. São 

susceptíveis de serem transformados em compostos voláteis, durante o processo de 

vinificação ou mesmo na maturação do vinho (Cordonnier et al, 1986; Biron et al., 

1988). 

Esta fracção de precursores de aroma representa uma proporção muito 

importante que pode ser 3 a 10 vezes mais abundante que a fracção livre (Gunata et al., 

1985; Cordonnier et al, 1986). Aquela compreende polióis (diois e triois terpénicos), 

glicósidos cujas agliconas são compostos terpénicos, norisoprenoides em C13, álcoois 

aromáticos e lineares, aldeídos, fenóis voláteis e ácidos gordos como atrás foi 

referenciado e os polióis glicosilados. A composição da aglicona varia de casta para 

casta (Cabrita, 2003; Selli et al., 2007; Ugliano et al, 2008). 

Os açúcares ligados a essas agliconas encontram-se essencialmente na forma de 

quatro glicósidos, diglicósidos: 6-0-α-L-arabinofuranosil-β-D-glucopiranósido 

(arabinósidos); 6-0-α-L-ramnopiranosil-β-D-glucopiranósido (rutinósidos) e 6-0-β-D-

apiofuranosil-β-D-glucopiranósio (apiósidos). Também podem existir monoglicósidos a 

β-D-glucopiranósidos (Gunata et al., 1985; Voirin et al., 1990; Williams et al., 1982). 

Nas castas aromáticas, podem encontrar-se vários glicósidos em proporção 

variada no bago de uva, (Bayonove, 1993): Glúcosidos (4 a 9%), rutinósidos (6 a 13%), 

arabinósidos (32 a 58%) e apiósidos (28 a 46%). A glucose é molécula que está 

directamente ligada ao composto terpénico, norisoprenoide, álcool aromático ou poli 

álcool, entre outras agliconas. 

Os precursores inodoros de aromas levam ao aparecimento de terpenóis livres e 

álcoois aromáticos, através de hidrólise ácida ou enzimática dos poliois terpénicos e 

precursores glicosilados de que são constituídos (Cordonnier et al., 1986). 

O aroma pré-fermentativo resulta da acção de sistemas enzimáticos próprios da 

uva, logo que durante o esmagamento, maceração e extracção estes são libertados e 

postos em contacto com o substrato, poliois e glucósidos, provocando reacções 

bioquímicas que por hidrólises e oxidações levam a formação de novas substâncias 

voláteis (Bayonove, 1993). 

A hidrólise dos precursores glicosilados do aroma varietal das uvas, como forma 

de libertação dos compostos voláteis responsáveis pelo aroma, é catalisada pelas 
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enzimas com actividade glicosidásica (β-glucosidase, EC.3.2.1.21), a α-L-

araninofuranosidase (α-arabinosidase, EC.3.2.1.55), a α-L-ramnopiranosidase (α-

ramnosidase, EC.3.2.1.40) e pela β-D-apiofuranosidase (β-apiosidase, sem código ainda 

atribuído). 

Podemos encontrar estas actividades glicosidásicas no bago de uva e nas 

leveduras de fermentação em condições de vinificação (Mendes-Ferreira et al., 2001), 

mas também nas preparações enzimáticas comerciais (Pimenta-Braz et al., 1998; 

Rogerson et al., 1995;), ou até nos fungos associados à podridão das uvas (Ricardo-da-

Silva, 2008). 

A hidrólise enzimática dos diglicósidos, mais pormenorizadamente, é uma 

reacção sequencial que decorre em duas etapas: na primeira ocorre a ruptura da ligação 

osídica (1→6), por acção duma das enzimas atrás referidas, consoante o tipo de 

glicósido, libertando-se por um lado a aglicona ligada à glucose e por outro o respectivo 

açúcar, a arabinose, ramnose ou apiose. Na segunda etapa, entra como catalisador a β-

glucosidase que quebra a ligação entre a aglicona e a glucose. Desta forma a aglicona 

odorante é libertada obtendo-se o composto volátil que participa no aroma do vinho 

(Ricardo-da-Silva, 2008). 

Os precursores de aroma podem ser quantificados por dois métodos 

fundamentais: por libertação enzimática dos compostos voláteis varietais do açúcar a 

que estão ligados, seguido de doseamento destes compostos do aroma (terpénicos, 

norisoprenoides em C13, álcoois aromáticos, álcoois lineares, aldeídos fenólicos, ácidos 

gordos, fenóis voláteis) por cromatografia em fase gasosa (Stauss et al., 1987; 

Bayonove, 1983; Cabrita, 2003), ou pelo método da glucose-glicosilada (G-G). Trata-se 

de através de hidrólise, separar e libertar, em quantidade equimolecular, o composto de 

aroma varietal e a molécula de glucose a que estava ligada, podendo ser doseada depois 

por método enzimático (Iland et al., 1996), por FTIR (Fourrier Transformation Infra-red 

Spectometry) (Schneider et al., 2004),  por NIR (Near-Infra-red Spectrometry) (Cynkar 

et al., 2007), ou ainda por HPLC, etc. 

Este método exige o cálculo das antocianinas glucosiladas da amostra, para 

serem subtraídas ao valor anteriormente obtido, para que só a glucose dos precursores 

de aroma seja tida em conta. Já no que respeita aos flavanóis glicosados (Sepúlveda, 

2005) demonstrou que esses compostos fenólicos não são interferentes, porque ficam 

retidos no cartucho Sep-pack C18 usado no método de doseamento. 
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Existem agora propostas recentes, para que o doseamento dos precursores 

glicosilados seja realizado por FTIR ou NIR, mas directamente, o que traria um grande 

avanço, no estudo desses compostos (Ricardo-da-Silva, 2008). 

Estudos realizados por (Santos, 2007; Santos et al., 2007), para dosear os teores 

de precursores de aroma de algumas castas portuguesas, pelo método (G-G), entre as 

quais uma utilizada no nosso ensaio, apresentaram os seguintes valores: 

Precursores glicosilados Touriga Nacional - 6,3 a 6,5, valor elevado em 

comparação a título de exemplo com a casta Syrah - 0,6 a 1,2 Martins, (2007). 

Rogerson et al., (1995); Cabrita et al., (2007) e Prestrelo et al., (2008), 

analisaram o doseamento em vinhos, dos compostos voláteis referentes á fracção livre 

do aroma, e encontraram para as castas por nós utilizadas no ensaio, os seguintes 

valores: 

 

Quadro 2- Teores dos principais álcoois monoterpénicos em vinhos elementares 
(μg/L) 
Variedade Linalol α-Terpineol citronelol Nerol Geraniol Total 

T. Roriz 23,8 16,1 nd 8,5 21,5 69,9 

T. Franca 39,5 22,4 nd nd 26,2 88,1 

T. Nacional 62,2 30,2 nd 13,2 46,5 152,1 

Adaptado de Ricardo-da-Silva, (2008) 

 

Para além desta hidrólise enzimática, os compostos voláteis também se podem 

libertar a partir dos precursores de aroma (glicósidos ou poliois), por hidrólise ácida, 

fenómeno que ocorre lentamente e de forma natural, durante o processo de vinificação e 

maturação do vinho ao seu pH habitual. No entanto, para que seja efectiva necessita de 

temperaturas elevadas e não compatíveis com boa prática enológica. (Cordonnier et al, 

1977; Gunata et al., 1985). 

 

Localização dos terpenóis no bago de uva e sua evolução   
Bayonove (1993) referia que a película tem o maior teor de terpenóis livres bem 

como dos ligados, no entanto, a proporção dos diferentes terpenóis entre si, mantêm-se 

inalterada em todas as zonas do bago. 
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Por outro lado, existe um teor mais elevado da fracção ligada que o da livre, com 

excepção para o muscat de Alexandria que apresenta o geraniol e citronelol livre em 

maiores quantidades que as suas fracções ligadas. 

Os teores de fracções ligadas e livres aumentam na uva durante a maturação, 

com predomínio das ligadas que iniciam mais cedo a sua acumulação. Quando maduro 

pode haver, a partir daí, uma atenuação da fracção livre. O bago verde tem já 250 a 

500μg/l de terpenóis sob forma ligada e apenas 30 a 90μg/l da forma livre, com 

ausência absoluta do citronelol e do α-terpineol. 

Com o amadurecimento da uva, os terpenóis livres vão aumentando até à sobre 

maturação, onde se começa a reduzir a sua acumulação e no caso do citronelol e do a-

Terpineol diminuem mesmo (Williams et al., 1985). 

No vinho a evolução é variável com o envelhecimento, havendo aumento ou 

diminuição dos terpenóis consoante a casta em questão. Os nor-isoprenoides em C13 

aumentam o seu teor, enquanto os compostos fenólicos podem aumentar ou diminuir, os 

monoterpenois diminuem a concentração excepto no Gewurztraminer enquanto os dióis 

terpénicos aumentam de concentração (Bayonove et al., 1983). 

Durante a fermentação, dá-se o desaparecimento do geraniol e redução do nerol. 

Enquanto nas castas aromáticas aparece o citronelol. Dugelay et al, (1992) e Di Stefano 

et al., (1992), demonstraram que este citronelol resultava da acção de uma redutase 

presente em algumas leveduras e que actuava sobre o geraniol e o nerol provocando a 

diminuição destas. 

Bayonove et al. (1993) reconheceram uma redução global da fracção ligada do 

aroma em vários vinhos, de várias castas, com o envelhecimento. 

 

Meios tecnológicos para aumentar o potencial aromático 
Williams et al. (1985) recomendavam uma vindima tardia, mesmo necessitando 

de correcção ácida, que levaria a enriquecimento de terpenóis livres e combinados. Le 

Chevanton et al. (1993) atribuíam à maceração pelicular a solubilização de precursores 

de aroma. 

Cordonnier e Bayonove. (1981) atribuíram à maceração da uva esmagada e 

prensagem, um aumento em compostos monoterpénicos com crescendos de nerol e 

geraniol. 
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Também Wilson et al. (1986) preconizavam maceração pelicular não prolongada 

na vinificação em branco, para passagem dos compostos aromáticos livres e 

combinados para o mosto, visto que a sua concentração é maior na película, á excepção 

do linalol. 

Canal-LLaubéres (1992) encontrou um aumento de 18% no teor de terpenos com 

maceração pelicular, 8 horas a 14ºC, na vinificação Muller Thurgau, e, da conjugação 

da maceração com aplicação de enzimas exógenos, um aumento de 40% face à amostra 

só com maceração, com predomínio do linalol. 

A osmose inversa e evaporação do mosto aumentam ambas o teor em terpenos 

voláteis, 11% na primeira técnica e 4% na segunda (Canal-LLaubéres, 1992). 

Di Stefano et al., (1989) aconselharam nos Muscat, uma clarificação suficiente 

do mosto, temperatura de fermentação controlada abaixo de 20ºC, utilização de 

leveduras produtoras de elevadas quantidades de álcoois superiores, acetatos e esteres 

etílicos de ácidos gordos e o armazenamento do vinho a baixa temperatura, como forma 

de obter um vinho com aroma equilibrado e típico.  

 

Aplicação de Enzimas Exógenos 
Apresentam-se alguns problemas na utilização destas enzimas, visando libertar 

compostos aromáticos a partir dos monoglicósidos, na segunda fase do processo, onde 

se utilizam as β-glicosidases exógenas. 

Vários autores (Cordonnier et al., 1986, 1989; Le Chevanton et al, 1993) 

detectaram forte inibição da enzima β-D-glicopiranosidases pela glucose, maior que as 

glucosidases provenientes da própria uva.  

Le Chevanton et al., (1993) com aplicação de enzimas comerciais em vinhos 

tintos e brancos, obtiveram vinhos com mais aromas e menos concentração de 

precursores. Os compostos aromáticos libertados foram os terpenóis e compostos 

aromáticos em C13 norisoprenoides. Verificou-se no entanto ser necessário o vinho ter 

elevados níveis de precursores, ser proveniente pois duma casta aromática e sua 

utilização ser feita em vinhos secos, devido ao efeito inibidor da glicose. 

Estudos sobre aplicação de β-glicosidases de diferentes origens, nomeadamente 

de amêndoa doce, da uva e de fungos Aspergillus Níger feitos por Gunata et al., (1990), 

concluíram que as β-glucosidases de origem vegetal só hidrolisam β-D-glicosidos dos 

álcoois primários geraniol, nerol e citranelol enquanto os de origem fúngica actuavam 
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sobre os álcoois terciários linalol e α-terpeniol, dependendo pois da aglicona dos 

monoterpil glicósidos.  

Os resultados atrás descritos, serão possivelmente devidos a reduzidos níveis de 

actividade de α-arabinofuranosidase e α-ramnosidase das β-glucosidases de origem 

vegetal, conforme já estabelecido por (Aryan et al., 1987; Cordonnier et al., 1989). 

Shoseyov et al., (1988) isolaram uma estirpe de Aspergillus Níger que segrega 

uma endo-β-D-glucosidases que é activa a pH ácido, activa na presença de glucose e 

estimulada pela presença de etanol. Canal-LLauberes (1992), comprovou também num 

preparado pectolítico com actividade β-glucosidasica de Aspergillus Níger que actuou 

em pH 2,9 a 3,7, elevou 70% a actividade com aumento da temperatura de 10 para 

30ºC. No entanto, ao contrário do autor anterior, notou uma redução de actividade com 

aumento de glucose do meio, de 80% para 15% quando a concentração subia de 10g/l 

para 100gr/l e depois na fermentação aumentava para 90%, recomendando-se pois que 

deve ser no final da fermentação que a enzima é aplicada. 

Bayonove et al. (1992) comprovaram entre vinhos com aplicação das 4 enzimas  

α-arabinosidase, α-ramnosidase, β-apiosidase e β-glucosidase, produzidos de várias 

estirpes de Aspergillus niger e sua comparação com vinho testemunha, que aqueles 

vinhos eram mais frutados, intensos e complexos. Estabelecia mesmo a relação entre o 

teor em terpenóis e qualidade aromática dum vinho. 

Laureano (1987) confirmou uma acção descorante destas enzimas na vinificação 

em tinto, através da aplicação de doses crescentes de uma preparação enzimática β-D-

glucosidases, obtendo uma proporcional descoloração nos vinhos, às doses aplicadas de 

enzima. 

Gunata et al. (1990b) reconheceu o aparecimento doutros compostos aromáticos 

em vinho seco, nomeadamente norisoprenois; β-damascenona, 3,3-α-hidroxi-β-

damascenona, o álcool benzílico. Strauss et al. (1986) detectou o 3-oxo-α-ionol. 

Hoje em dia, na condições da prática, quando se pretende incrementar o aroma 

varietal dos vinhos, recorre-se a preparações enzimáticas pectolíticas com as quatro 

actividades glicosidásicas secundárias que actuam sobre os precursores de aroma 

varietal. 
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Hidrólise Ácida 
A libertação das agliconas terpénicas, pode realizar-se por hidrólise enzimática 

atrás descrita ou por hidrólise ácida. Cordonnier et al., (1986) apontam esta via como 

uma via principal de revelação dos terpenóis glicosados, mas alerta que pode ser 

prejudicial, por privilegiar a formação de hotrienol e α-terpineol, pouco importantes nos 

mostos naturais, em detrimento do linalol, nerol e terpineol. 

Recomendava ainda, para evitar este inconveniente, o aquecimento rápido do 

mosto clarificado a 70ºC e a pH 3,2-3,5, seguido de um arrefecimento gradual que 

evitaria a formação do hotrienol e do α-terpineol. 

 

Aroma Pré-Fermentativo 
 Na fase pré-fermentativa, formam-se deste modo os álcoois em C6, os aldeídos 

em C6, o metanol, compostos terpénicos e componentes de aroma próprios dos vinhos 

obtidos por maceração (Cordonnier e Bayonove, 1977).  

Os aldeídos e álcoois em C6 surgem a partir dos ácidos gordos polinsaturados, 

que se encontram nas fracções lipídicas das uvas, com predomínio das do ácido 

linoleico e linolénico (Drawert e Rapp, 1966).  

Formam-se o hexanal, 1-hexanol, trans-2-hexeno-1 ol, trans-2 hexenal, cis-3-

hexenal e cis-3-hexeno-1-ol. A estes compostos se atribui a característica aromática 

designada por herbácea, ou “verde” que deprecia os vinhos onde se encontra (Cayrel et 

al., 1983). O limiar de percepção deles é baixa, principalmente para os aldeídos, o que 

significa mesmo em pequenas quantidades serem detectáveis (Crouzet, 1986). 

Os factores que potenciam o aparecimento destes compostos segundo 

Cordonnier e Bayonove, (1981) e Càstino (1988) são:  

- O grau de maturação da uva, que seria tanto mais importante quanto menos 

maduro estivesse. 

- Da actividade enzimática, em que uma acetil hidrolase actuaria sobre os lípidos 

para libertar os ácidos gordos, seguindo-se depois a acção de enzimas (principalmente 

das lipoxigenases, uma aldeído liase e uma álcool desidrogenase) (Crouzet, 1986).  

- Do arejamento, que aumentaria a actividade, 

- Da presença de SO2 que inibiria 

- Do pH e temperatura, esta sendo potenciadora quanto mais elevada.  
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- A prensagem e macerações também aumentariam a formação dos aldeídos e 

álcoois em C6. Clímaco, (1993) referenciou a formação de 1-hexanol quando da 

maceração pelicular pré-fermentativa das castas Fernão Pires, Arinto, Vital e Seara 

Nova. 

Formação de metanol 
A enzima responsável pela formação de metanol, a partir das pectinas, como já 

referimos é a pectinametil-esterase, que actua sobre os seus radicais metóxilos (Càstino 

e Unbligi, 1981), iniciando-se na fase pré-fermentativa e continuando durante a fase 

fermentativa. 

Clímaco, (1993) observou nas castas por si estudadas, que o teor em metanol aumentava 

com o tempo e a temperatura. 

 

Aroma de Fermentação 
Crouzet, (1986) define o aroma de fermentação como o resultado da formação 

de compostos voláteis ou da sua modificação pela acção das leveduras durante a 

fermentação alcoólica, bem como das bactérias durante a fermentação maloláctica.  

É durante esta fase que se formam a maior quantidade de compostos responsáveis pelo 

aroma, nomeadamente: álcoois superiores, compostos carbonílicos, esteres e ácidos 

gordos. O aroma de fermentação pode manter-se para além da fase que lhe dá origem 

para o período de maturação que se segue. 

Os Álcoois Superiores são compostos que estão praticamente ausentes dos 

mostos, mas presentes nos vinhos com teores superiores a 100mg/dm3 podendo atingir 

valores superiores (Curvelo-Garcia, 1988). Têm mais de 2 átomos de carbono na sua 

molécula e correspondem aos álcoois aromáticos e alifáticos que representam o maior 

grupo de substâncias odoríferas que se encontram nas bebidas alcoólicas. Os de maior 

teor, superior a 50mg/dm3 são: o 2-metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-

butanol e 2- fenil-etanol da série aromática (Curvelo-Garcia, 1988). 

Provêm de aminoácidos; a valina, leucina, fenilalanina, metionina, histidina e serina e 

glicolol pela reacção de Ehrlich, dos ácidos cetónicos, que podem originar aminoácidos 

por aminação ou transaminação, ou de açúcares (Càstino, 1988). 

 Os Compostos carbonílicos são representados pelos aldeídos e dicetonas. Dentro 

dos aldeídos, o mais importante em teor no vinho, cerca de 90%, é o acetaldeído 

designado por etanal. Este composto é proveniente da descarboxilação enzimática do 
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ácido pirúvico. Podendo também derivar da oxidação dos álcoois, auto-oxidação de 

ácidos gordos, e degradação oxidativa de Strecker dos aminoácidos. Estas reacções são 

mais frequentes quando há deficiências nutricionais, por retardamento de formação do 

etanol (Nykanen, 1986). 

O aldeído benzóico é outro destes compostos que se forma durante a 

fermentação alcoólica e que tem um aroma a amêndoa amarga, no entanto só é 

detectado a partir duma concentração de 3mg/l, enquanto o seu teor normalmente se fica 

por 0,5mg/l (Blaise, 1986). 

As dicetonas mais importantes no vinho são: a 2,3 butenodiona designada por 

diacetil com aroma a manteiga e baixo limiar de percepção, e o 2,5 pentanediona  

(Figueiredo, 1992). 

Outros compostos importantes são os Ésteres. A maior parte dos ésteres no 

vinho forma-se a partir da autólise das leveduras durante e no final da fermentação 

alcoólica, havendo no entanto uma pequena parte que provém duma origem varietal e 

pré-fermentativa. Apresentam à prova sensorial notas frutadas 

O éster mais importante é o acetato de etilo, por ser o mais abundante e por 

apresentar um aroma desagradável e picante, quando acima do seu limiar de percepção 

(Càstino, 1988). 

Outros ésteres no entanto têm grande importância para a qualidade aromática 

dos vinhos, nomeadamente: acetato de isoamilo com aroma a banana, hexanoato de etilo 

de aroma frutado e a aniz, acetato de hexilo, octanoato de etilo e decanoato de etilo 

(Paloc et al., 1993). 

 Cuénat et al (1992) encontraram numa fermentação alcoólica à temperatura de 

20ºC, a mais favorável à formação de ésteres. 

Os Ácidos Gordos Livres, são compostos que se formam durante a fermentação 

alcoólica (Nykanen, 1986). Existem os de cadeia curta: butírico, isobutírico e 2-3-

metilvalérico e os de cadeia longa: hexanoico, octanoico, decanoico, láctico, mirístico e 

palmítico. 

Os ácidos octanoico e decanoico apresentam uma acção tóxica sobre leveduras e 

bactérias (Lafon-Lafourcade, 1984) estando em estudo o uso destes ácidos para 

parcialmente substituírem SO2, reduzindo-se pois a sua concentração no vinho. 
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Aroma pós-fermentativo ou de envelhecimento  
Ao longo do período de conservação dos vinho, dão-se reacções físico-químicas 

que levam ao aparecimento do aroma de envelhecimento ou “bouquet” que representam 

reacções complexas correspondendo a formação de substâncias redutoras e à 

harmonização dos aromas provenientes da uva, da fermentação alcoólica, maloláctica e 

ligados à maturação na madeira (baunilha, coco e etc.). Dependem do potencial de 

oxireducção, que vai diminuindo enquanto aumentam as reacções e se mantém 

inalterado, quando o potencial é baixo. 

Vários factores podem influenciar estas reacções, nomeadamente: o contacto 

com oxigénio, a temperatura de conservação e a exposição à luz (Ribereau-Gayon et al., 

1998) 

Na evolução dos vinhos brancos, Marais e Pool (1980) encontraram pelo 

aumento do tempo de estágio e da temperatura de conservação, um acréscimo nos teores 

de isobutanol e hexanol e um decréscimos de isopentanois e 2-feniletanol, também 

Clímaco (1993) encontrou na evolução em garrafa de vinho branco, um ligeiro aumento 

dos isopentanois. 

Os ésteres diminuem ao longo do tempo de envelhecimento e da temperatura de 

conservação, através de hidrólise dos mesmos (Marais e Pool, 1980), enquanto para 

Pavlenko (1983) haveria triplicação em 10 anos de garrafa. Porventura esta diferença 

resultaria das condições de conservação. 

Os aldeídos voláteis aumentam ao longo da maturação do vinho (Carrasco, 

2006). 

 

2.3.1.4.Celulase  
São enzimas que catalisam a degradação da celulose. Este composto biológico é 

provavelmente o mais abundante na terra, quer sob a forma de madeira (celulose 

lenhificada) quer sob a forma de papéis, fibras e têxteis. 

Trata-se de um polímero linear de glucose com ligações β (1-4) podendo ter um 

número de unidades de 15 a 15.000 e ser assim muito longo sendo a média de 3.000. 

Estes polímeros podem estar ligados entre si por ligações de hidrogénio, 

formando grandes unidades que podem apresentar dois tipos de estrutura; uma com 

configuração ordenada e rígida, designada celulose cristalina, outra flexível de estrutura 

entrelaçada chamada de celulose amorfa. 
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Estas últimas quando absorvem água incham, as cristalinas pela sua rigidez, 

dada pelas ligações de hidrogénio, não podem inchar. Quando a fibra de celulose está 

inchada tem um maior número de ligações disponíveis para a eficácia do tratamento 

enzimático (Novo, 1986) 

Existem duas formas das celulases atacarem a celulose: as endocelulases que 

actuam no interior da cadeia hidrolisando as ligações β (1-4) ao acaso e por isso são 

pouco eficientes, e as exocelulases cuja acção parte duma extremidade da cadeia não 

redutora, mais efectiva. 

Os preparados enzimáticos que têm as duas formas, endo e exo, são as que maior 

degradação produzem na celulose, dando a celobiose. Como a concentração desta no 

meio inibe a exocelulase, devemos tirá-la, o que se consegue usando uma enzima, a 

celobiase, que separa o dissacárido que constitui a celobiose em duas moléculas de 

glucose (Wood e McCrea, 1979). 

O melhor produtor de celulases é considerado o Trichoderma viride. (Pimenta-

Braz, 1994) 

 

2.3.1.5.Hemicelulases 
Na estrutura das células vegetais, as paredes celulares são constituídas por 

inúmeras microfibrilhas de celulose dentro de uma fase contínua cujo principal 

constituinte é a hemicelulose (Novo, 1986). Esta designação inclui todos os 

polisacáridos que não são celulose ou pectinas ou polissacáridos extraíveis da planta por 

alcalis aquosos (Pimenta-Braz, 1994). 

A estrutura da hemicelulose é muito diferente da celulose e não é precursora 

desta. 

É constituída por polissacáridos neutros, com vários açúcares, 5 a 6, na sua 

constituição. 

A estrutura da hemicelulose contém 50 a 200 moléculas de açúcar, ao contrário 

da celulose, muitas destas com estrutura ramificada. 

São designadas conforme o açúcar predominante na cadeia principal. Assim 

podem designar-se: xilanas, mananas, glucomananas, galactoglucomananas. Também 

têm como ligação predominante entre os açúcares da cadeia principal β (1-4). Já as 

cadeias laterais de arabinose, glucose, galactose ou ácido metilglucorónico estão ligados 

por diferentes tipos de ligação β (1-4), β (1-6), β (1-3) e α (1-2) (Pimenta-Braz, 1994) 
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Existem hemicelulases endo e exo como nas celulases. No entanto, devido à 

especificidade e afinidade com os diferentes açúcares presentes no substrato, hexoses e 

pentoses, também para diferentes tipos de ligação entre elas, bem como para a presença 

de cadeias laterais nas hemiceluloses, dão assim origem a uma grande variedade de 

hemicelulases para as diferentes hemiceluloses. 

 

Aplicação das celulases e hemicelulases 
Estas enzimas têm grande utilidade quando combinadas com as pectinases, visto 

que desta forma se consegue melhorar a maceração, na vinificação (Harbord et al., 

1990) . 

Em virtude de promoverem a degradação das paredes celulares e da lamela 

média na uva, proporcionam melhores rendimentos de sumo, libertando as pectinas o 

que facilita a acção das enzimas pectinolíticas (Sims et al, 1988). 

Harbord et al., (1990) verificaram que: 

- Adição em excesso de pectinases não trás qualquer benefício em rendimento 

ou pressibilidade 

- Misturas de pectinases, celulases e hemicelulases produzem resultados 

melhores que uma só delas. Estas misturas aumentam o rendimento em sumo sob 

condições macerativas, compactação de borras, filtrabilidade e processos de clarificação 

- A adição de celulases e hemicelulases a pectinases não prejudica a qualidade 

final do vinho onde é utilizado. 

 

2.3.1.6.Glucanases 
São enzimas que catalisam uma degradação da β-glucana, um composto 

polissacárido existente no vinho, dissolvido sob forma coloidal, proveniente das uvas, 

das leveduras, ou da Botrytis cinerea, um fungo existente nas uvas podres, que afecta 

profundamente essa composição polissacárida (Villetaz, 1979). 

Estas glucanas são responsáveis por rápida colmatação dos filtros, verificada nas 

filtrações dos vinhos originados a partir de uvas com elevado grau de podridão. Para 

além disso, contrariam as floculações, as precipitações as sedimentações e 

consequentemente a clarificação dos vinhos (Curvelo-Garcia, 1988). 
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A glucana é na verdade uma β-glucana, em virtude de ser composta por unidades 

de glucose numa cadeia principal, com ligações β-glucosídicas em posição (1→3), e 

possuindo ramificações de uma única molécula de glucose, por ligação glucosídica  

β-(1→6) (Villetaz et al., 1984; Wucherpfennig et al., 1985). Para além disso, 

Dubourdieu, (1978) identifica que a cadeia principal possui duas ramificações laterais 

por cada cinco unidades de glucose. 

A β-glucana possui peso molecular de 800.000 g/mol (Villetaz et al., 1984) e é 

constituída por cerca de 5000 moléculas de glucose (Villetaz, 1987). O peso molecular 

deste polissacárido pode variar de 100.000 a 1.000.000, sendo o maior colóide que se 

encontra nos vinhos (Dubourdieu, 1978) 

  Quanto maior é o seu tamanho, maior o seu poder colmatante, mas com 

influência da sua forma. Se tiverem forma alongada como as β-glucanas e pectinas esse 

poder colmatante é mais elevado do que os que têm forma globular, as mananas 

(Wucherpfening et al, 1984). 

Os autores atribuem a todas as fases: transporte, extracção do mosto nos brancos 

e na maceração nos tintos, bem como o esmagamento, a bombagem, esgotamento 

mecânico e prensagens contínuas (Dubourdieu et al, 1981) bem como o aquecimento da 

vindima a libertação da glucana (Villetaz, 1987). 

A β-glucana é insolúvel em etanol, precipitando sob a forma de filamento, o que 

não acontece no mosto por não ter ainda esse álcool, que serve de factor de agregação.  

Dubourdieu, et al, (1981) apresentam a degradação enzimática da β-glucana 

como um método válido para obter vinhos clarificados e de boa filtrabilidade. 

 A degradação enzimática da β-Glucana é realizada por uma β-(1→3)-glucanase 

de Basidiomycette QM 806, resulta que da hidrólise da glucana se obtém glucose e 

gentobiose (Dubourdieu, 1978 , 1982) . 

Verificou este autor que a própria Botrytis cinérea produzia uma β-(1→3)-

glucanase, em meio sintético empobrecido em glucose, mas com fraca actividade ao pH 

do vinho e com forte inibição pela glucose do meio e pelo crescimento das leveduras, 

por isso sem aplicabilidade prática. 

Por outro lado, catiões metálicos como o mercúrio inibe fortemente a enzima, 

enquanto o magnésio, o ferro e o cobre inibem moderadamente, tendo o cálcio acção 

positivo sobre a sua actividade (Dubourdieu, 1982). 

Também os taninos, segundo Villetaz et al., (1984) inibem irreversivelmente a 

enzima. 
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Dubourdieu et al, (1981) estudaram a utilização de uma preparação comercial 

originária de uma estirpe de Trichoderma, obtendo a hidrólise das ligações β-(1→3) e  

β - (1→6) da β-glucana de Botrytis cinérea.  Verificaram que tinha um meio de acção 

“exo”, iniciando-se a degradação progressiva da molécula de glucana pela extremidade 

redutora da cadeia principal. Constataram ainda um óptimo de actividade a 40ºC, mas a 

20ºC ainda com 50% de actividade. O pH óptimo situado entre 4,5 e 5,0 mas com 80% 

de actividade a pH 3,5. Observaram ainda que o etanol e o SO2 inibiram a actividade 

enzimática. 

Dubourdieu et al., (1981) aconselhavam a utilização da enzima durante o 

processo fermentativo, por apresentar níveis de SO2 mais baixos e temperaturas mais 

favoráveis. De notar que a bentonite não pode ser utilizada conjuntamente, porque 

adsorve e desnatura a enzima (Villetaz et al., 1984). 

Schmitt et al. (1988) obtiveram melhores resultados na degradação das glucanas 

e melhor filtração dos vinhos, com uma preparação enzimática combinando actividades 

glucanases e pectinases com algumas proteolíticas (Pimenta-Braz, 1994). 

 

2.3.1.7. Urease 
No sentido de remover o excesso de ureia dos vinhos, que na presença de etanol, 

pode ser responsável pela formação de carbamato de etilo, agente a que é atribuído um 

carácter cancerígeno (Mirish, 1968; Ouhg 1976; Schlatter, 1986; Schmahl et al, 1977), é 

recomendável não usar ureia em vinificações e utilizar a via enzimática através duma 

urease ácida (Ouhg et al, 1988). 

O carbamato de etilo foi detectado em quantidades apreciáveis em vinhos 

licorosos, Sherries e destilados, pelo Liquor Control Board of Ontário em 1985. No 

entanto a maioria dos vinhos de mesa novos não contém quantidades mensuráveis de 

ureia, a não ser que sejam aquecidos (Tegmo-Larson e Spittler, 1989). 

Suzuki et al. (1979) isolaram algumas ureases do intestino de ratazanas 

tolerantes aos meios ácidos. Destas, uma estirpe de Lactobacillus fermentum, 

apresentou grande tolerância à acidez. 

No entanto, Trioli e Ouhg, (1989), encontraram no estudo de duas ureases de 

Lactobacillus fermentun, uma inibição moderada da enzima pelo ião cobre, ferro, 

cálcio, fosfato e ainda pelos compostos fenólicos, anidrido sulfuroso e etanol. Por outro 

lado, Famayiwa e Ouhg, (1991) encontraram um carácter fortemente inibidor dos ácidos 
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L-málico, L-láctico, D-láctico, pirúvico, α-cetoglutárico, acético, não se revelando 

qualquer inibição pelo ácido tartárico ou succínico.  

Os autores recomendavam que o tratamento enzimático apenas fosse feito depois 

da fermentação maloláctica, para evitar a inibição do ácido ou no caso de não se 

pretender essa fermentação, usar doses elevadas 100mg/l e períodos de tratamento de 3 

a 4 dias. 

Para Trioli e Ouhg, (1989) a enzima demonstrou grande durabilidade e aumento 

da actividade com a temperatura, uma duplicação por cada aumento de 10 ºC. 

Ouhg et al. (1988) e Monteiro (1989) identificaram como outros possíveis 

precursores do carbamato de etilo, os aminoácidos arginina e citrulina. Estudaram a 

possibilidade de aparecimento de ureia a partir do metabolismo da arginina na levedura. 

 

2.3.1.8. Lisozima 
Lisozima é uma enzima descoberta pelo médico escocês Alexander Fleming em 

1922, com sua estrutura tridimensional definida por David Phillips e colegas em 1965 

(Sato, et al., 2001). É encontrada nas lágrimas e no muco dos seres humanos, é também 

produzida pelas bactérias e por outros organismos. Ela digere certos carbohidratos de 

alto peso molecular; assim as bactérias que contém esses carbohidratos na estrutura de 

sua parede celular desintegram-se ou partem-se sob a acção da lisozima.  

A lisozima destrói o esqueleto glicosídico do peptidioglicano, ou seja, destrói a 

camada protectora de muitas bactérias. A sua acção deve-se à hidrólise das ligações 

glicosídicas beta 1,4 entre resíduos do ácido N-acetilmurâmico (Mur2Ac) e N-Acetil-D-

glucosamina (GlcNAc) num pepitídeoglicano. Ribereau-Gayon, et al, (1998), considera 

que a parede das bactérias Gram + como as bactérias lácticas, constituídas por um 

peptidoglicano que envolve a célula bacteriana, como uma cadeia polisacáridos ligados 

por péptidos em que as oses são derivadas da glicose, do ácido N-acetilmuramico e N-

acetiglucosamina, que alternam ao longo da cadeia, ligados por ligações osidicas de tipo 

β (1→4), podem ser hidrolisados pela lisozima e a mutanolisina. Assim mesmo no 

estudo do genoma das bactérias lácticas através da visualização do ADN por lise das 

células através da lisozima.  

Uma outra utilização da lisozima é a estabilização microbiológica dum um 

mosto ou vinho que por exemplo sofreu um amuo de fermentação. Neste caso é grande 

o risco de fermentação láctica dos açúcares restantes da fermentação alcoólica e 
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respectivo aumento da acidez volátil. Para evitar a actividade dessas bactérias lácticas, 

pode-se utilizar a lisozima obtida a partir da clara de ovo na dose de 20 a 30 g/hl.   

(Cardoso et al, 2005).  

A lisozima é uma enzima natural extraída da clara de ovo, utilizada para 

eliminar bactérias lácticas. Esta degrada a parede celular de bactérias Gram-Positivas 

como o Oenococcus, Pediococcus e Lactobacillus, no entanto devido à membrana 

protectora, não tem um papel activo contra bactérias Gram-Negativas como a 

Aerobacter ou as leveduras. A lisozima existe na clara de ovo em quantidade apreciável 

9 g.L-1, em dose que pode ser transportada por uma colagem daquele tipo até 5 mg.L-1, 

capaz de destruir as bactérias lácticas. No entanto, os trabalhos realizados sobre este 

tema mostram que a colagem com clara de ovo, não tem efeito nas bactérias lácticas, 

porque a lisozima precipita com a albumina sob o efeito dos taninos, (Ribereau-Gayon 

et al., 1998).  

A lisozima tem uma eficácia que depende do número de células presentes, é 

mais eficaz a pH elevado, quando o desenvolvimento de bactérias lácticas é favorecido. 

Não tendo poder antioxidante, a lisozima não pode substituir o SO2. Todavia, a sua 

aplicação permite uma diminuição significativa da quantidade de SO2, para assegurar a 

estabilidade microbiológica dos vinhos.  

Neste momento as indicações para a aplicação de Lisozima, segundo a empresa 

produtora desta enzima (Lysoclub-Proenol, 2008) são:  

• Atrasar a fermentação maloláctica em vinhos tintos; 

•  Bloquear parcial ou totalmente a fermentação maloláctica em vinhos 

brancos;  

• Na mistura de vinhos em que um tem a maloláctica realizada e outro não 

tem ou tem apenas parcialmente;  

• Nos amuos de fermentação alcoólica ou fermentações lentas; 

•  Na Estabilização dos vinhos após fermentação maloláctica.  

A partir de Maio de 2009 é obrigatório mencionar nos rótulos a sua utilização 

(Lysoclub-Proenol,2008).  
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O uso enológico desta enzima é ainda muito recente, no entanto, com sucesso 

muito grande  nas condições da prática. O seu custo de aquisição é, contudo, um facto a 

ter em conta. 

2.4. Vinificação com leveduras seleccionadas  

2.4.1. Aspecto histórico 
Atribui-se a Emil Christian Hansen, dinamarquês, a primeira utilização de 

leveduras seleccionadas, a partir do estudo da fermentação da cerveja. Tendo 

encontrado no malte em fermentação, um número de células com características 

morfológicas diferentes, isolou muitas destas leveduras em culturas puras a partir da 

técnica desenvolvida por Koch na Alemanha. 

Provocou depois fermentações com cada uma destas espécies isoladas, em malte 

esterilizado previamente, obtendo cerveja com características organolépticas diferentes, 

conforme a cultura de leveduras utilizada.  

Escolhendo depois a espécie de levedura, em cultura, que melhor cerveja tinha 

produzido em laboratório, introduziu na indústria  cervejeira  dinamarquesa  a  prática   

da chamada “ fermentação em pureza”. 

Difundindo este conceito para outros países produtores de cerveja, levando ao 

uso de culturas puras das duas espécies de leveduras mais importantes Saccharomyces 

cerevisiae e Saccharomyces carlsbergensis hoje designada Saccharomyces pretorianus 

(Ciani et al, 2005). 

O primeiro a efectuar uma “ fermentação em pureza “ no âmbito vinário, foi o 

francês Duclaux em 1887, mas é a Müller-Thurgau em 1890 que se atribui o conceito de 

leveduras seleccionadas para enologia. Esta técnica apesar dos pareceres discordantes 

dos adeptos da fermentação espontânea tornou-se prática comum numa grande 

percentagem das adegas em todo o mundo (Ciani et al, 2005). 

Foi nos países do chamado novo mundo produtores de vinho que esta prática se 

generalizou, na segunda metade do século vinte. 

Nos países tradicionais produtores de vinho, as culturas seleccionadas de 

leveduras, eram mais usadas para corrigir defeitos de fermentação e para refermentação 

de vinhos ou espumantização. 
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2.4.2. “Fermentação em Pureza” 
Esta técnica foi controversa, em virtude de muitos tradicionais defensores da 

fermentação natural, atribuírem ao maior número de diferentes espécies de levedura a 

transformar o mosto de uva, o resultado de maior complexidade e melhor característica 

organoléptica, em relação a uma fermentação guiada com uma culturas de arranque 

seleccionada de S. cerevisiae.  

No entanto, esta obsta a que o processo seja como na fermentação espontânea, 

um processo incontrolado e casual, que necessita correr um risco para obter, cada ano de 

colheita, um vinho com características diferentes. 

Leva este risco, a que seja necessário utilizar meios para reduzir a actividade das 

“leveduras selvagens” e facilitar a acção das leveduras eleitas, nomeadamente através de 

meios físicos; calor, filtração ou clarificação, ou meios químicos como adição de 

anidrido sulfuroso. Este meio químico tem uma acção anti-séptica sobre as bactérias 

acéticas e lácticas e sobre numerosas leveduras especialmente as de forma apiculada, 

pouco resistentes ao SO2. 

Este melhoramento no quadro microbiológico do mosto, permite inocular uma 

cultura seleccionada de S. cerevisiae, tendendo a proporcionar uma fermentação em 

pureza microbiológica. Este conceito não deve confundir-se com o conceito de 

fermentação em esterilidade, em que à partida, o mosto sofreu um processo físico ou 

químico capaz de eliminar qualquer forma de vida. 

Esta forma de fermentação, em pureza microbiológica, com inoculação de 

leveduras seleccionadas, é uma importante inovação biotecnológica empregue em 

enologia, visando vinificar produtos qualitativamente superiores por apresentar estas 

características: 

- Rápido arranque de fermentação 

- Melhor controlo da fermentação 

- Redução dos problemas de paragem ou atraso na fermentação 

- Apresentar alto rendimento de transformação de açúcar em álcool 

- Reduzir o aparecimento de características organolépticas anormais 

- Impedir o arrastamento da fermentação. 

Nas leveduras seleccionadas de última geração, pretende-se agora, para além 

destas características específicas, obter também melhoria de qualidade através de 

produção de compostos secundários, libertação de moléculas ou plena expressão de 

precursores já presentes no mosto (Ciani et al, 2005) 



 64

2.4.3. A evolução das leveduras seleccionadas  
Inicialmente, a utilização de leveduras seleccionadas, exigia a multiplicação das 

estirpes escolhidas e o seu pré-adicionamento ao mosto na própria adega, o que 

condicionava muito a sua utilização, por dimensões insuficientes das instalações e 

dificuldades técnicas inerentes. 

Para aumentar o interesse na utilização destas culturas “starter “ em enologia, foi 

necessário que a industria de panificação iniciasse a produção de leveduras para 

vinificação sobre forma comprimida, que evitava a necessidade duma fase de 

multiplicação, mas que apresentava, devido ao seu conteúdo de humidade elevada, cerca 

de 70%, fácil depreciação.  

Passou-se pois em 1965, na Califórnia, a produzir as leveduras secas activas 

(LSA), que devido ao seu baixo teor de humidade cerca de 4% a 8% e uma elevada 

vitalidade aproximadamente 50%, proporcionou uma mais rápida difusão nos 

produtores vitícolas e um grande aumento das empresas produtoras de leveduras 

seleccionadas, com cada vez maior variedade de oferta para cada tipo de vinificação. 

Destas múltiplas culturas comerciais, só uma dezena são as mais utilizadas no 

mundo Boulton et al, (1996). Este factor poderia reduzir a biodiversidade, por utilização 

sistemática das mesmas culturas, diminuindo o efeito das leveduras do ambiente da 

adega. Este facto, levou a aumentar o interesse de isolar e multiplicar em cultura, 

espécies autóctones de cada região, adaptadas à mesma, capazes de controlar o processo 

fermentativo e exaltar as propriedades sensoriais do vinho ao qual são associados   

(Ciani et al, 1997). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é sem duvida a mais importante, mais 

vigorosa, mais adaptável a várias condições de vinificação, grande grau de variação por 

diferentes adegas, mais alcoologénico e de óptima pureza fermentativa. É na adega o 

principal local de selecção clonal, a partir da uva, quer do mosto, quer no ambiente da 

adega, este local de eleição (Ciani et al, 1997; Ciani e Martini, 1997). Para Cocolin et 

al, (2004), estas leveduras sofrem, neste ambiente, uma forte pressão selectiva, devida 

ás condições impostas na fermentação, quanto ao carácter enológico. 

No entanto, o isolamento na adega tem de ter em conta se foram usados nas 

campanhas anteriores “ starters” de fermentação, que colonizam o meio envolvente, 

sendo necessário neste caso, técnicas de isolamento selectivo a partir das leveduras das 

uvas. 
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Não basta no entanto o isolamento das estirpes de S. cerevisiae, é também 

necessário verificar as suas características enológicas. 

Zambonelli e Fatichenti, (1986) e Giudici e Zambonelli, (1992) substituíram a 

divisão das características enológicas, pelas propriedades fisiológicas e bioquímicas, 

visando definir o aspecto tecnológico e o qualitativo. O primeiro aspecto permite 

dominar e guiar o modo óptimo de conduzir a fermentação nas suas várias fases. O 

carácter qualitativo influencia sobre a composição e qualidade do produto final. 

2.4.4. Características tecnológicas e metabólicas 
 
 As principais características tecnológicas e metabólicas procuradas nas 

leveduras são o poder fermentativo, a pureza fermentativa e a velocidade de 

fermentação. 

O Poder fermentativo exprime a quantidade máxima de álcool que a espécie 

pode produzir durante a fermentação, em presença de um excesso de açúcar, está ligada 

a sua tolerância ao álcool etílico. A S. cerevisiae é aquela mais alcoologénica, mas com 

fortes variações dentro da própria espécie, o que leva a uma necessidade de selecção. 

A Pureza Fermentativa representa a relação entre a acidez volátil formada em 

g/L-1 e o álcool produzido representado em % vol., sendo tanto melhor quanto o 

quociente mais se aproxima de 0. Também aqui varia com as estirpes de S. cerevisiae 

bem como S. uvarum e S. bayanus. 

A Velocidade de fermentação é a capacidade de dar origem a pronta e rápida 

fermentação, para uma dada temperatura e substancia nutritiva adequada do mosto. 

 

2.4.5. Características com influência no processo de fermentação 
 
 As principais características das leveduras com influência no processo de 

fermentação, referidas na literatura são as seguintes: 

Resistência ao processo de secagem que tem uma grande importância nos 

preparados de leveduras enológicas secas activas, pois sem esta característica, no 

processo de secagem haveria perda de vitalidade, com reflexos gravosos para a sua 

actividade posterior. A forma de obter essa resistência à secagem provem de um elevada 

riqueza em glúcidos de reserva (triósido, glicogénio) e pobres em substâncias azotadas, 
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o que se consegue cultivando as espécies de leveduras em carência de azoto durante a 

produção, principalmente no final da alimentação dos açúcares. 

Estabilidade genética  o que é fundamental para uma produção industrial de 

leveduras de arranque, para garantir uma propriedade metabólica e actividade enológica 

que se mantenha durante o período de propagação. Verificou-se que culturas de 

leveduras isoladas de ambiente natural, podem mostrar instabilidade mitótica ao nível 

do cariótipo, determinada pelo perfil cromossómico mediante electroforese pulsada. 

Resistência ao anidrido sulfuroso uma característica que permite manter 

inalterada ou suficientemente elevada a velocidade de fermentação, apesar do uso de 

doses selectivas de SO2, normalmente adicionados ao mosto de uva, mais importantes 

ainda quando o estado sanitário das uvas é deficiente. 

Factor Killer é a capacidade de algumas leveduras produzirem uma proteína ou 

glicoproteina, que serve de toxina para outras leveduras sensíveis a esta e que as liquida. 

Foi encontrada inicialmente na S. cerevisiae, mas existe também noutras espécies de 

leveduras. Aquela produz, em meio vinário, uma toxina denominada K2 que é activa no 

confronto de espécies do mesmo género. Tem importância no confronto com as 

leveduras Saccharomyces  autóctones  sensíveis,  mas  sem  acção  sobre  as  leveduras  

não-Saccharomyces. Este factor é então mais um parâmetro adicional no programa de 

selecção de leveduras para inoculação de arranque em vinificação. 

Tipo de desenvolvimento A S. cervisiae desenvolve-se em células dispersas. 

Depois da divisão, as células filhas destacam-se das células mães, levando a uma 

turbidez uniforme de tipo pulverulento. No entanto, este desenvolvimento pode também 

ser de tipo floculante, em que após a separação por geminação, as células voltam depois 

ao contacto e agregando-se, originam flocos ou grumos. Estes podem fragmentar-se 

depois de agitação do meio, mas voltam a reconstituir-se algum tempo depois. A S. 

cerevisiae, com desenvolvimento em células dispersas, é útil para arranque de 

fermentação, por desenvolvimento mais rápido e por sedimentar no final da 

fermentação, favorecendo a clarificação. A levedura com desenvolvimento floculante é 

mais interessante no processo de espumantização ou refermentação na garrafa, 

facilitando a fase de “Remuage” e o depósito das leveduras. 

Poder de produzir espuma resulta da aderência das células das leveduras às 

bolhas produzidas na fermentação pela libertação de CO2,  leva a que ao chegarem á 

superfície em vez de rebentarem se fundam, aumentando de volume, dando origem a 

espuma de cor cinzento acastanhado, pela presença das células. A ausência ou pequena 
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produção de espuma é carácter positivo na fermentação primária, porque reduz de 

maneira significativa o volume do mosto em fermentação, carácter pois, a procurar na 

selecção de leveduras. 

Fermentação a diferentes temperaturas que permite que as espécies 

Saccharomyces para vinificação são tipicamente mesofilos, com uma temperatura 

óptima de fermentação de 25 a 28ºC, normalmente utilizada na adega. No entanto para 

alguns tipos de vinhos é recomendável utilização de temperaturas muito mais baixas 12 

a 16ºC, que exigem pois espécies crio tolerantes. As espécies de Saccharomyces para 

vinificação com esta capacidade são as S. bayanus (S. uvarum).  

Estas espécies apresentam um metabolismo caracterizado por alta produção de 

glicerol e acido succínico, baixo nível produtivo de ácido acético e capacidade de 

produção de ácido fálico. 

Nos climas quentes, por vezes sem capacidade de recurso a sistemas de 

refrigeração, a temperatura de fermentação pode subir a níveis que levam a paragem da 

fermentação. Nestes casos, as espécies de Saccharomyces teriam de ser termo tolerante 

capaz de suportar temperaturas até 40ºC. O metabolismo destas produz boa quantidade 

de glicerol e uma grande actividade málico-degradativa. 

Assim se verifica a necessidade de escolha das espécies a utilizar conforme o 

objectivo da vinificação. 

Poder Filogénico (Flor) é a característica que leva algumas espécies de 

leveduras que proporcionam uma fermentação normal do mosto, no seu final, a 

formarem um véu sobre a superfície do vinho, donde o desenvolvimento continua em 

condições oxidativas (a chamada flor). Estas espécies oxidam o álcool etílico e formam 

compostos aromáticos, considerados importantes qualitativamente em certos tipos de 

vinho, como o Xeres e o Vernaccia de Oristano. 

 

2.4.6. Influência sobre a composição e qualidade do vinho 
 

Os principais compostos produzidos na fermentação alcoólica do mosto de uva 

num processo de vinificação pela S. cerevisiae são: 

O aldeído acético ou acetaldeído que é um composto intermédio da fermentação 

alcoólica, cuja presença é querida em certos tipos de vinho como no Xeres e no vinho 

do Porto mas não desejada nos outros vinhos. Produz um gosto herbáceo e oxidado nos 
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vinhos. Tem ainda a desvantagem de se ligar ao anidrido sulfuroso, limitando o seu 

poder anti-séptico. Assim as culturas seleccionadas de S. cerevisiae, devem produzir 

quantidade limitada de acetaldeído, para reduzir o SO2 na forma combinada no final da 

fermentação. 

O glicerol que é o terceiro composto mais produzido depois do álcool etílico e 

do anidrido carbónico na fermentação alcoólica. Um dos principais componentes do 

extracto seco do vinho, tem enorme influência no chamado “corpo do vinho”, 

transmitindo característica de doçura (nível de percepção 5,2 g/l), de corpo e elegância. 

No entanto, em conjunto com os outros componentes do vinho, um aumento destes 

níveis de glicerol parecem não ser percepcionados por provadores, mesmo treinados. As 

várias espécies e estirpes de leveduras Saccharomyces podem produzir 2 a 10 g/l, sendo 

as espécies criotolerantes como S. bayanus (S. uvarum) as que produzem glicerol acima 

da média. 

Os álcoois superiores que variam com as estirpes e conteúdo de azoto 

assimilável inicial no mosto. Os mais importantes no vinho são n-propanolol, o 

isobutanol, o álcool amílico, o álcool isoamílico e o álcool 2-fenil etílico. Até um certo 

nível os álcoois superiores influenciam positivamente no perfil aromático do vinho. No 

entanto níveis acima de 350 mg/l de álcoois superiores, principalmente de álcool 

isoamílico influenciam negativamente o bouquet do vinho. As espécies crio tolerantes 

como a S. Baianos relativamente à S. cerevisiae produzem mais quantidade de álcool 2-

fenil etílico. 

Os compostos de enxofre, que durante a vinificação a S. cerevisiae produz 

sempre, são o ácido sulfídrico e o anidrido sulfuroso, derivados directamente da redução 

dos sulfatos presentes no mosto, mas em quantidades variáveis conforme a estirpe. 

Concentrações excessivas de acido sulfídrico causa nos vinhos odores a ovos podres, 

pelo que as culturas seleccionadas devem sempre produzir baixos níveis deste 

composto. Quanto à produção de anidrido sulfuroso, é também variável e pode ser 

positivo para a estabilização dos vinhos. No entanto, as estirpes que produzem altas 

doses de SO2 até 100-120 mg/l, produzem também como meio de protecção deste anti-

séptico, o acetaldeído, que se combina com anidrido sulfuroso, e pode comprometer a 

qualidade do vinho, pelo que as leveduras seleccionadas não devem produzir mais que 

10 a 20 mg/l de anidrido sulfuroso. 

Outras características importantes da S. cerevisiae que influenciam a qualidade 

do vinho são: 
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O poder de autólise que é a capacidade durante a vinificação, de por um 

processo hidrológico das enzimas das leveduras, provocar a autólise das suas células. 

Este processo é importante para os vinhos que estagiam sobre borras, promovendo o 

contacto com as paredes das células de leveduras, que são elevadas semanalmente. É 

importante também para a produção de vinhos espumantes, que se pretende estagiem 

sobre as borras. 

A acção sobre o ácido málico já que este ácido é um dos principais ácidos 

orgânicos dos mostos e dos vinhos. As leveduras podem consumir através duma 

fermentação maloláctica o ácido málico. Como é caso das do género 

Schizosaccharomyces que pode fazê-la em quase 100% do acido existente. No caso das 

Saccharomyces só conseguem até um máximo de 45%. Por outro lado, as espécies 

criotolerantes de Saccharomyces conseguem, ao invés, produzir ácido málico durante a 

fermentação alcoólica. Assim sendo, a escolha destas diferentes leveduras, pode 

influenciar conforme se pretende vinificar em zonas quentes, onde os vinhos tendem a 

ter alto pH e baixa acidez, em que as leveduras criotolerantes podem fazer aumentar 

acidez com a produção de acido málico descendo o pH ou, em zonas frias, onde pelo 

contrário os pH são baixos e a acidez muito elevada, necessitando de leveduras que 

reduzindo o ácido málico os tornem menos ácidos e com pH mais elevado. 

A produção de ésteres que sendo um factor positivo no aroma dos vinhos, 

relacionado com os aromas fermentativos, de que os mais importantes como vimos atrás 

são o acetato de isoamilo com aroma a banana, hexanoato de etilo de aroma frutado e a 

aniz, acetato de hexilo, octanoato de etilo e decanoato de etilo é de grande importância a 

escolha de leveduras que tenham a característica de potenciar durante a fermentação 

alcoólica a formação destes compostos e com baixa produção do acetato de etilo que a 

partir de certo teor deprecia os vinhos. 

 

2.4.7. Novas características de selecção de leveduras 
 

2.4.7.1. Carácter aromatizante 
As leveduras podem ter grande influência sobre os precursores de aroma 

existentes na matéria-prima e assim conseguir libertação dos compostos aromáticos, o 

que se manifesta no produto final.  
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Enquanto do ponto de vista analítico, o perfil por cromatografia em fase gasosa 

dos vinhos obtidos do mesmo mosto, vinificados com leveduras diferentes, são 

semelhantes no tipo e número de compostos, com algumas excepções. A análise 

sensorial, desses mesmos vinhos, pelo contrário, deu marcadas diferenças quanto ao 

perfil aromático obtido (Ciane e Pepe, 1999)  

As casas industriais produtoras colocam neste momento no mercado, culturas de 

leveduras que se caracterizam por potenciar esta melhoria aromática na fermentação. 

Falta no entanto definir, para cada tipo de cultura, a correlação do perfil analítico e 

sensorial a obter para cada tipo de mosto a fermentar. 

2.4.7.2. Outras Actividades enzimáticas 
  As leveduras de fermentação enológica apresentam actividade de enzimas que 

podem ter influência na vinificação. Enquanto não se demonstrou uma actividade 

relevante para a espécie Saccharomyces, para as não-Saccharomyces essa actividade é 

importante.  

Após a descoberta duma actividade proteolítica na Saccharomyces 

carlsbergensis (pretorianus), intensificou-se os estudos sobre a produção de proteases 

acidas pelas leveduras. Verificou-se pois que nas condições de vinificação, na S. 

cerevisiae não é muito evidente esta actividade e que ela seria interessante para obter 

um abatimento no conteúdo proteico e melhorar assim a estabilidade dos vinhos. 

Quanto á actividade esterásica, levando a diminuição do conteúdo de esteres por 

hidrólise destes. Existe um carácter negativo, a baixa afinidade para o acetato de etilo 

destas esterases. 

Relativamente aos aromas primários provenientes da uva, derivados 

principalmente dos terpenos livres, obtidos por ruptura das ligações glucosídicas, 

obtêm-se por actividade enzimática das β-glucosidases. Par além da sua produção 

industrial, houve ainda no ponto de vista enológico, a transformação de estirpes de S. 

cerevisiae com genes codificadores de actividade glucosidásica do Trichoderma 

longibrachiatum. 

 

2.4.7.3. Produção de polisacáridos 
  A produção de polisacáridos é um importante factor na selecção de leveduras de 

arranque de vinificação, já que os polisacáridos influenciam o carácter corpo do vinho, 

melhorando as características organolépticas, principalmente aos vinhos para 
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envelhecimento. Provêm das leveduras, ou da sua autólise e também da fase de 

crescimento, durante a fermentação. 

Outro factor importante na selecção de leveduras é a baixa produção de aminas 

biogénicas, como a histamina, a etanolamina, metilamina e a agmatina, que são 

compostos indesejáveis que influenciam negativamente a salubridade do vinho, 

provocando efeitos negativos na saúde humana. Este efeito negativo é potenciado pela 

presença de álcool e acetaldeído. Para além dos estudos da produção de aminas 

biogénicas pelas bactérias lácticas utilizadas para produzir a fermentação maloláctica, 

ficou agora demonstrado que a espécie Saccharomyces produz quantidade relevante de 

etanolamina, variável com a estirpe de levedura. 

 

2.4.7.4. Produção de ureia 
 O principal precursor da ureia no vinho é a arginina. É aquela que pode dar 

origem ao carbamato de etilo, com efeitos potencialmente cancerígenos. As leveduras 

têm forte influência sobre a presença de ureia no vinho, com variações conforme a 

estirpe, que podem ir de 1 mg/l e 20 mg/l. Devem pois ser seleccionadas as leveduras de 

baixa produção de ureia e sem actividade tóxica. 

 

2.4.7.5. Interacção com as bactérias malolácticas 
Tem suscitado grande interesse o estudo da relação entre as culturas de 

leveduras seleccionadas de S. cerevisiae e de bactérias lácticas Oenococcus oeni quer 

naturais quer inoculadas, na activação da fermentação maloláctica. Podem ser de tipo 

positivo, neutro ou negativo. 

A acção positiva deriva do fornecimento ao meio de substâncias nutritivas, 

principalmente durante a fase de autólise das leveduras, comprovado por maior 

facilidade de desenvolvimento da fermentação maloláctica após o termino da 

fermentação alcoólica, quando o vinho se mantém sobre as borras finas, com reposição 

em suspensão destas (bâtonnage).  

As interacções negativas seriam de tipo estirpe específica pelo que a selecção 

seria importante. 
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2.4.8 Selecção das leveduras 
A selecção visa obter os objectivos na sua utilização em vinificação. Por isso 

não se fala de um tipo de levedura seleccionada em enologia, mas de muitas, cada uma 

visando uma condição técnica ou um produto determinado. 

A selecção clonal, fornece um número elevado estirpes que após 

experimentação, nos indicam quais as mais indicadas para emprego enológico. No 

entanto, nem sempre possuem todas as características requisitadas. 

Assim sendo as estirpes seleccionadas necessitam um trabalho de melhoramento, 

normalmente feito por duas formas: a partir do método da genética clássica: mutagénese 

e selecção, hibridação, citoinducção, fusão de protoplastos ou com técnica de DNA 

recombinante. 

A primeira forma tem a aplicação limitada porque provocam diminuição do 

vigor vegetativo. Apesar de se obter leveduras construídas com importantes 

características, mas a que falta competitividade e idoneidade enológica (Pretorius, 

2000). 

A segunda técnica, do DNA recombinante, é mais específica pois através da 

clonagem genética e transformação que permite alterar caracteres existentes ou 

introduzir novos sem mudar outras estruturas. Conseguindo-se assim obter leveduras 

com características de alta produção de glicerol, alta actividade maloláctica, ou 

maloalcoólica. 

Estas leveduras não deixam no entanto de apresentar o problema da barreira no 

campo alimentar da utilização de organismos geneticamente modificados e da tradição 

de processos naturais na produção enológica. 

Finalmente as leveduras seleccionadas, precisam de ser testadas para produção, 

com uma prova sensorial dos vinhos obtidos em laboratório, na fase inicial de selecção.  

  

2.4.9. Arranque de fermentação com leveduras seleccionadas 
A utilização de leveduras de arranque da fermentação, implica uma associação à 

aplicação do anidrido sulfuroso que através da sua acção anticéptica selectiva, permite 

eliminar ou reduzir a microflora selvagem. 

Existem duas categorias de leveduras, preparadas industrialmente, para arranque 

de fermentação: 



 73

- As que necessitam de uma multiplicação antes de serem inoculadas no mosto 

de uva, previamente desinfectado, como são as leveduras em cultura líquida, sobre agar, 

cultura em estado pastoso e a culturas liofilizadas. 

- As comercializadas na forma seca, que não necessitam de multiplicação prévia 

das células como as leveduras secas activas. 

A primeira, já a cair em desuso, exige que de início exista uma concentração de 

leveduras de cerca 100 a 200 milhões de células vivas por ml. Deve depois ser feita a 

adição sucessiva secundariamente 5 % da pré-cultura ao mosto pré-sulfitado cerca de 2 

a 10 milhões de células por ml, para ir assegurando a tomada do processo de 

fermentação pela cultura de leveduras sobre a microflora indígena. As fases de 

multiplicação passam por volumes sempre 10 vezes superiores começando por 500 ml 

depois 5 litros, 50 litros e 500 litros e assim sucessivamente. 

Este método, no entanto, vai perdendo a vitalidade das leveduras principalmente 

quando a temperatura de conservação não é suficientemente baixa, pode também nessas 

condições sofrer inquinamentos de outras leveduras bactérias e fungos. 

As razões atrás referidas, bem como a dificuldade de preparar estas 

multiplicações, conjugadas com as variações da época de vindima, levaram ao 

progressivo abandono deste método. 

A segunda categoria das leveduras secas activas, estas são fornecidas pela 

indústria e a aplicação da cultura pode ser quase directa evitando os processos usados no 

método atrás referido. 

Na preparação das leveduras secas activas (LSA), as leveduras seleccionadas 

pela indústria cultivadas sobre meio nutritivo líquido (tipo melaço) com arejamento 

forçado e baixa concentração de açúcar para obter o máximo rendimento em células que 

são recolhidas por centrifugação, filtração, secagem com ar quente e fluido. São depois 

postas no comércio sobre a forma granulada. 

As preparações comerciais de LSA devem conter cerca de 20 a 100 milhões de 

leveduras por grama, variando com as dimensões da célula dependente da estirpe de 

levedura. Nestas deverão existir pelo menos 15 a 20 milhões de células vivas para 

assegurar um bom arranque de fermentação. 

As doses recomendadas são: 20 gramas por 100 litros de mosto, de modo a obter 

2 a 5 milhões de células por ml de mosto, considerado um óptimo de fermentação. 

É recomendável fazer previamente uma contagem de células vivas do preparado 

a usar de LSA, que podem variar com datas de preparação e modo de conservação, 
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verificando se atingem no mínimo UFC igual ou superior a 10 milhões, mínimo 

considerado indispensável, já que se encontra entre as várias marcas comerciais e lotes 

diferenças marcadas.    

 A fase mais delicada de utilização das leveduras secas activas, é o da 

reidratação das leveduras, pelo que se exige o respeito por algumas regras: 

- Usar uma relação água / levedura de 10:1 

- Usar uma temperatura de água de 35 a 40 ºC 

- Reidratar durante um tempo de 20 a 30 minutos 

Depois da reidratação, as leveduras devem ser adicionadas a um volume 

pequeno de mosto, verificar que iniciam a fermentação e só depois adicionar á 

totalidade das massas a fermentar. 

 

2.5. Vinificação em Lagares 
 Os lagares foram provavelmente os primeiros recipientes utilizados para 

vinificação. Já os romanos os utilizavam na antiguidade clássica.  

Os primeiros eram construídos em madeira, evoluindo depois para materiais 

mais resistentes, mais facilmente laváveis, normalmente aqueles que estivessem 

disponíveis nas regiões em que eram construídos. 

Daqui pensar-se que foi este o processo que levou na região do Douro ao 

aparecimento de lagares de xisto e granito, materiais largamente acessíveis nessas 

paragens (Franco, 1990). 

Tradicionalmente foi sempre essa a forma de vinificação no Douro, feita com 

pisa a pé do Homem, e com remontagens feitas com os chamados “macacos” 

constituído por um cabo de madeira longo que na parte superior tem uma travessa para 

se agarrar com as duas mãos e perto da extremidade inferior, é atravessado por duas 

réguas de madeira com cerca de 30 cm, colocadas perpendicularmente e afastadas cerca 

de 10 cm longitudinalmente. Estes utensílios empurram a manta para o fundo do lagar, 

por acção do homem, em movimentos ascendentes e descendentes sucessivos, ao longo 

de toda a sua superfície do lagar. 

Esta forma de trabalho era acompanhada da existência de muita mão-de-obra 

disponível e de custos baixos desse trabalho. 

Desde que a mão-de-obra começou a escassear e os custos se tornaram 

crescentes, aparecem modificações nas formas de vinificação, quer alterando a forma de 
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trabalhar nos lagares procurando uma mecanização, através do uso movimostos, bombas 

de remontagem, “robots pisadores”, bombas de massas para descarga, etc. 

Outros produtores a partir da década de 60 iniciaram mesmo a utilização de 

outros métodos como auto vinificadores, cubas abertas com remontagens por bomba 

etc. 

 Os vinhos produzidos em lagar não conseguem muitas vezes uma maior valia 

económica / comercial devido a falta de menções no rótulo do respectivo processo de 

vinificação, ou valorização insuficiente pelo consumidor, principalmente no mercado 

externo (Carrasco, 2006). 

O aspecto mais ou menos empírico com que se admite tirar melhor partido dos 

lagares para produção de vinhos topo de gama, pode ter alguma explicação a partir do 

estudo mais pormenorizado da maceração dos vinhos tintos. 

Maceração corresponde a forma de extracção dos componentes responsáveis 

pela cor, aroma e sabor, nomeadamente os compostos aromáticos, precursores de 

aroma, compostos fenólicos que são de grande importância nas características físico-

químicas e organolépticas dum vinho, mas também de polissacáridos, pectinas, 

compostos azotados e minerais, etc. (Ribéreau-Gayon et al., 1976) importantes para a 

estabilização organoléptica e química do mesmo. 

Para que se transfiram esses compostos para o meio, é necessário um contacto 

entre as partes sólidas; engaços, grainhas e películas com o meio líquido, o mosto 

resultante das uvas cuja maceração se pretende optimizar, transferindo o mais possível 

os factores positivos e reduzindo ao mínimo a difusão dos compostos responsáveis por 

características negativas. 

A lei de Fick define os factores que influenciam a difusão e dissolução dos 

compostos de um meio sólido para um líquido (Laureano, 1988). Esta lei é expressa 

pela fórmula: 

Q= K S t (C-c) / x 

Sendo que: 
Q- Quantidade de substância difundida  

(C-c) - Diferenças de concentração das substâncias difundidas   

K - Coeficiente de difusão entre camadas vizinhas 

S - Superfície através da qual se processa a difusão 

T - Tempo de difusão    

X - espessura da parede pela qual se processa a difusão 
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Dado que nos lagares, a superfície através da qual se processa a difusão é maior 

e a espessura da parede pela qual se processa a difusão é menor, são estes os factores 

que mais influenciam na maceração. 

Por outro lado autores como Ribéreau-Gayon (1981), Laureano (1988), Glories e 

Augustin (1995), atribuem como principais factores da maceração que condicionam a 

riqueza fenólica do futuro vinho, a temperatura de fermentação, o tempo de encubação e 

as remontagens, claro está que estes factores estão dependentes da composição fenólica 

das uvas. 

  No entanto Carrasco, (2006) em estudo comparativo realizado na região do 

Douro, entre diversas formas de vinificar, conclui que as características químicas gerais 

dos vinhos das diferentes modalidades não foram claramente influenciadas pelo tipo de 

recipiente usado na maceração pré-fermentativa, quer tenha sido em lagar ou cuba, 

encontrando as principais diferenças no material vegetativo usado. 

Considera que a passagem por lagar induz uma fermentação mais rápida, 

provavelmente por maior arejamento e consequentemente maior multiplicação das 

leveduras no início da fermentação. 

Considera ainda que existe semelhante extracção e degradação dos compostos 

fenólicos, na passagem pré-fermentativa pelo lagar e pela cuba, atribuindo a esta última 

pequenas diferenças, para aumento da concentração final de fenóis totais, taninos 

condensados, antocianinas, pigmentos totais e pigmentos poliméricos. 

Encontrou na modalidade pré-fermentação e fermentação em lagar, um tempo de 

fermentação mais rápido, sem perda de extracção, permitindo uma maior rotação no uso 

dos vinificadores e por isso, maior capacidade de vinificação na adega. 

Encontrou resultados organolépticos na vinificação em lagar, relativamente à 

cuba, que variou com as castas, mas não entre recipientes de vinificação. 

Referenciou custos de produção mais elevados, “quase o dobro”, com a 

vinificação em lagares, que nem sempre se consegue repercutir no preço final do 

produto, já que a qualidade é parecida à produzida na cuba. 

Propõe novos estudos para comparação de extracção de compostos fenólicos, ao 

longo de vários anos e com várias modalidades de vinificação para se poder concluir do 

efeito potencial dos lagares. 
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2.6. Caracterização das castas utilizadas no ensaio 
experimental 

No ensaio, foram utilizadas para vinificação, uvas das três principais castas 

tintas recomendadas na região do Douro: Touriga Franca, Tinta Roriz e Touriga 

Nacional.  

2.6.1. Touriga Franca 
  Esta casta é uma variedade própria para produção de vinho do Porto bem como 

vinhos VQPRD do Douro, que era designada por Touriga Francesa desde 1940, apesar 

de não apresentar relação com qualquer casta desse país segundo o Professor Boubais 

reconhecido ampeliógrafo francês. Desde 2000 esta designação deixou de ser 

legalmente autorizada pela Portaria 428/ 2000 de 17 de Julho. 

Apresenta segundo Almeida, (1990) características de regularidade na produção, 

2,5 kg/ cepa, tendo uma maturação precoce, mais precoce que a Touriga Nacional, mas 

menos que a Tinta Roriz. 

  O ciclo vegetativo é longo, tem vigor médio, os cachos sensíveis ao oídio e 

medianamente sensíveis ao míldio ou podridão cinzenta, são de tamanho médio e não 

muito compactos. Solos muito frescos ou grande altitude de plantação levam a baixa 

concentração de açúcares com álcool provável rondando os 11%. 

Produz vinhos ricos em cor mas com tendência a oxidar-se, necessitando pois de 

uma protecção antioxidante cuidada. O aroma é intenso com toque floral (rosa) e 

frutado (amoras) que se poderá perder por oxidação, dando origem a aroma terroso, 

resinoso ou alcatrão. 

Na boca os vinhos apresentam bom equilíbrio de taninos e fruta, encorpados 

com boa estrutura e um final frutado persistente, mas nem sempre muito elegantes 

(Almeida, 1990). 

 

2.6.2. Tinta Roriz 
É uma das castas de grande importância na região do Douro. No entanto ela 

entrou em Portugal pelo sul, conhecida aqui como Aragonês nome que foi agora 

adoptado para todo o país. Na região espanhola da Mancha como Cencibel e na da Rioja 

bem como internacionalmente como Tempranillo. No nosso país também é conhecida 

como Tinta Aragonesa e Tinta Monteira. 
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É uma casta que se adapta bem a todos os tipos de solos, mas favorecida por 

solos mais fortes argilo-calcáreos e arenosos, ricos em nutrientes principalmente 

potássio e boro (Almeida, 1990). 

Casta de ciclo vegetativo curto, de abrolhamento tardio, o que a protege das 

geadas de primavera e maturação precoce, que a defende das chuvas de início de 

Outono. 

A qualidade e quantidade da sua produção varia muito com as condições do ano 

agrícola. Produz 2,5 kg por cepa com uma qualidade muito melhorada para produções 

de 1,4 kg/ cepa. Atingindo com facilidade 12 a 13% álcool provável. 

Os vinhos produzidos por esta casta apresentam grande estabilidade na cor, por 

terem um potencial oxidativo fraco (Almeida, 1990).  

 Conforme os recursos de temperatura e humidade, assim varia a cor dos vinhos 

produzidos, que serão nos locais mais quentes e secos, com menos produção, retintas, 

acompanhados de taninos potentes com sabor frutado a frutos pretos (Almeida, 1990). 

Gato et al., (2001) encontraram num ensaio do perfil sensorial desta casta definido pelos 

descritores frutos vermelhos, ameixa e passa, amora, compota e um ligeiro herbáceo. 

Nas zonas mais húmidas ou frescas, a cor será pouco marcada, com taninos grosseiros e 

notas herbáceas, sabores a frutos vermelhos. 

 

2.6.3. Touriga Nacional 
  Uma das castas Portuguesas mais finas, nobres e sem dúvida uma das mais 

importantes na produção de vinhos do Porto e Douro, era conhecida desde o século 

XVIII, a sua expansão foi temporariamente reduzida em virtude da sua elevada 

sensibilidade às condições climáticas, doenças da vinha e vigor vegetativo, que levava a 

produção baixa.    

Na década de 70 iniciou-se uma selecção clonal desta casta tendo melhorado o 

seu rendimento de 0,5kg para 1 a 1,5/kg por cepa tendo melhorado a sua adaptabilidade, 

mas com melhoria da regularidade e da qualidade em zonas quentes sem excesso de 

humidade (Almeida, 1990). 

A maturação das uvas a quando da vindima é o factor predominante para a 

qualidade dos vinhos a produzir, que a partir de uvas bem maduras, darão vinhos muito 

aromáticos, mais intensos que as outras duas castas atrás descritas, de carácter frutado a 

frutos silvestres escuros e intenso aroma floral a violeta, fino e complexo, por vezes 
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também com notas de bergamota. Os vinhos são equilibrados e macios na boca, com 

gosto a fruta, lembrando por vezes compotas, envolvidas por finos e macios taninos e 

um final harmonioso com persistente sabor a frutos silvestres. (Almeida, 1990). 

Falque et al., (2004) num trabalho de determinação de descritores aromáticos da 

Touriga Nacional, encontraram cinco principais atributos: amora, frutos silvestres, 

cereja, aguardente de ameixa e passas de uva.  

A preservação destes aromas exige um cuidado para evitar as oxidações a que 

esta casta é bastante sensível (Almeida, 1990). Na boca os vinhos são macios e 

equilibrados, frutados com sabor a frutos silvestres, e com taninos elegantes. Os vinhos 

tomam aromas e sabores mais agressivos e taninos mais ásperos e adstringentes, se a 

maturação das uvas é menos conseguido (Almeida, 1990). 

2.7.Objectivo do estudo 
No presente trabalho pretendeu-se fazer a comparação analítica e sensorial entre 

quatro vinhos tintos, feitos a partir de um mosto comum, em que as variáveis 

independentes seriam os efeitos da utilização, num primeiro mosto testemunha, das 

leveduras e enzimas autóctones, num segundo mosto leveduras inoculadas produzidas 

industrialmente, mas também apenas com enzimas autóctones, num terceiro vinho a 

aplicação de leveduras e enzimas inoculados produzidos laboratorialmente e uma quarta 

amostra em que as leveduras de vinificação eram autóctones mas em que eram aplicadas 

enzimas industrialmente produzidas. 

Procurou-se pois verificar, quais as reais diferenças que a utilização destes meios 

enológicos poderiam na prática produzir na vinificação e que a vinificação fosse em 

tudo idêntica à normalmente utilizada na adega. 
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III – MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Características do local da recolha de dados 
O ensaio foi realizado na Quinta da Silveira, administrada pela Sociedade 

Agrícola do Vale da Vilariça, Lda., situada no Vale da Vilariça, Freguesia de Adeganha, 

Concelho de Torre de Moncorvo, pertencendo à Região do Douro, sub-região do Douro 

Superior. 

A Adega existente nesta propriedade, possui sete lagares de granito de 4x5x0,8 

metros e cinco lagaretas anexas de cerca 1,2 x1x0,8 metros também de granito, e toda a 

vinificação de tintos é feita em lagar, com pisa a pé, remontagem que corresponde a 

bombagem do mosto do fundo do lagar para cima da manta e “delastages”, em língua 

francesa, uma operação que corresponde a retirar todo o mosto do lagar, ficando apenas 

as parte sólidas e voltar posteriormente a colocá-lo por cima destas. 

A propriedade possui cerca de 35 ha de vinhas, sendo apenas 4 ha de castas 

brancas e as restantes divididas por quatro castas tintas: Touriga Franca, Tinta Roriz, 

Touriga Nacional e Tinta Barroca, nas vinhas mais recentes em talhões separados, nas  

mais antigas juntas. As vinhas situam-se em dois tipos de solo, um mais plano e 

profundo, de aluvião, na parte baixa do vale, outro de encosta em declive rochoso xisto-

granítico. 

Visando que a vinificação fosse idêntica à da adega, optou-se por fazer as 

diferentes vinificações nas lagaretas, com pisa a pé, remontagens e “delastages”. O 

mosto comum a distribuir pelas lagaretas, seria preparado num lagar da adega.  

Procurando uma estratégia que evitasse que outras vinificações na Adega 

pudessem ter influencias cruzadas com o ensaio a realizar, escolheu-se uma parcela 

isolada de cerca 1ha de vinha, situada na encosta, a 200 metros de altitude, exposta a 

sul, a cerca de 500 metros de distância da adega. Esta vinha, mais antiga tem três castas 

nas seguintes proporções aproximadas, Touriga Franca 40%, Tinta Roriz 40% e Touriga 

Nacional 20% e encontrava-se em relação à restante vinha da propriedade, num grau de 

maturação mais adiantada. 

Permitia pois, começar a vindima da parcela, cerca de uma semana mais cedo 

que o programado para o início das outras parcelas, e assim, fazer o ensaio sem mais 

nenhuma vinificação a decorrer. 
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3.2. Factores utilizados no ensaio 

3.2.1. Leveduras autóctones utilizadas 
Nesta modalidade foi efectuada uma fermentação espontânea com as leveduras 

existentes nas uvas a vinificar, que acompanham o seu processo de maturação, com as 

variações resultantes da multiplicação das várias estirpes, interacções entre elas e entre 

elas e o meio, durante a vinificação.  

 

3.2.2. Leveduras Produzidas industrialmente 

Neste caso procedeu-se à inoculação de leveduras. Foram escolhidas as 

leveduras secas activas, com designação comercial “Fermol Plus” produzidas pela firma 

Pascal Biotech, em Ile de France em França, com recomendação para vinificação de 

vinhos tintos e como preparação de Saccharomyces cerevisiae. 

3.2.3. Enzimas autóctones 
Nesta modalidade, não se usaram quaisquer  enzimas exógenas, assim as 

actividades enzimáticas que eventualmente se manifestem, resultam da actividade das 

enzimas que naturalmente existem nas uvas a vinificar, que são submetidas aos factores 

que acompanham o desenvolvimento destas e a sua maturação. 

 

3.2.4. Enzimas preparados industrialmente 
Foram escolhidas enzimas pectolíticas micro granuladas, produzidas pela 

empresa Pascal Biotech, de Ile de France, França sob nome comercial “Endozyme 

Rouge”, controlado pelo Laboratório de Microbiologia Geral da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Reims em Champagne-Ardenne, França. Apresentados como tendo 

a concentração 11.000 up/g; 9000 FDU 20ºC/g, aptos para a extracção da substância 

corante e do aroma frutado das uvas tintas. 

As indicações da empresa, apontam que o uso do produto reduziria em 80% o 

tempo de maceração em tinto e favoreceria a extracção da máxima quantidade possível 

de antocianinas e dos aromas frutados. Afirmam que reduziria a extracção de taninos 

amargos responsáveis pela adstringência e dureza dos vinhos. Apontam que abreviariam 

os ciclos de prensagem e permitiriam extrair maior quantidade de mosto de gota, 

produzindo vinhos com mais estrutura e complexidade. 

Recomendam as doses de 1-3 g por 100Kg de uva esmagada ou hl de mosto.  
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3.3. Procedimentos do ensaio 
 

3.3.1.Vindima do ensaio 
Procedeu-se a uma vindima manual e o transporte fez-se através de 3 tinas de 1,2 

m3, mas apenas utilizando cerca de 1/3 da sua capacidade. Foram pesados cerca de 

1250Kg de cachos, na balança de entrada da adega. 

 

3.3.2.Vinificação 
 

3.3.2.1. Preparação do mosto comum 
Procedeu-se a desengaçe total e esmagamento em desengaçador-esmagador 

horizontal de rolos. As massas foram recebidas por uma bomba de massas que as 

enviou, por tubo heliflex 120mm diâmetro, para dentro do lagar nº 4 onde foram 

espalhadas. Foi aplicado seguidamente 1L de solução sulfurosa a 6%. 

Foi realizada uma pisa a pé por 10 adultos, durante 2 horas, que esmagaram e 

homogeneizaram o conteúdo do lagar. 

O mosto assim homogeneizado foi retirado do lagar, manualmente, com balde de 

20 litros de capacidade, levando o conteúdo de cada vez, para uma das 4 lagaretas 

escolhidas para o ensaio, do nº 1 ao nº 4 sucessivamente. Com esta manobra visava-se 

que o mosto transferido fosse idêntico em todas as lagaretas, e sem interferência de 

bombagens ou tubagens. 

3.3.2.2. Vinificação nas quatro lagaretas 
Pisa de 20 minutos, por um jovem, para homogeneização em cada uma das 

lagaretas. 

Introdução nas lagaretas nº 3 e nº 4 de enzimas pectolíticas preparadas 

industrialmente “ Endozyme Rouge” na dose de 30 gr por 100kg de uvas, no total de 

10,8 gr para cada uma delas. 

Inoculação de leveduras preparadas industrialmente de Saccharomyces 

cerevisiae, da marca comercial Fermol Plus Grand Cru, na dose de 30 gr por 100Kg de 

uvas, num total de 100gr para cada uma das lagaretas nº 3 e nº 4. 

Estas leveduras foram preparadas conforme a indicação do fabricante, sendo 

hidratadas em água quente a 38º C numa proporção do líquido dez vezes superior ao 
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peso do produto, durante 15 minutos. Foi adicionado mosto para multiplicação das 

leveduras durante 20 minutos, sendo depois adicionadas a cada uma das lagaretas nº 3 e 

nº 4. 

Ficámos assim conforme o planeado, com a lagareta nº 1 sem adição de qualquer 

produto industrial, para se fazer a vinificação apenas com as leveduras e enzimas 

enológicos autóctones existentes na própria uva, provenientes do seu desenvolvimento 

natural. Seria pois a amostra piloto ou testemunha. 

Na lagareta nº 2 foram aplicadas leveduras industriais, mas não enzimas 

preparados em laboratório, sendo pois utilizadas as provenientes da própria uva. 

Na lagareta nº 3, como vimos atrás, foram inoculadas leveduras industriais, bem 

como as enzimas enológicas preparadas laboratorialmente. 

Na lagareta nº 4 as leveduras não foram inoculadas, usando-se pois as 

autóctones, mas foram adicionadas as enzimas enológicas. 

A escolha do ensaio em cada lagareta foi programada, deixando as vinificações 

sem inoculação de leveduras nas lagaretas mais distantes entre si e das outras nº1 e nº4, 

ficando as com essa inoculação nas nº 2 e nº 3, por serem as mais próximas entre si. 

Visava-se deste modo evitar influências cruzadas nas respectivas vinificações. 

 

3.3.2.3. Programa de Vinificação das lagaretas 
  Depois das inoculações, programou-se fazer uma vinificação idêntica em todas 

as amostras, seguindo os seguintes passos: 

-Pisa durante 10 minutos às 9h da manhã 

-Rebaixa da manta com “macacos de madeira” cada 2 horas (10h, 12h,14h) 

-Pisa durante 10 minutos às 16h 

-“ Delastage”, retirando e separando a totalidade do mosto das massas e sua 

reposição sobre a manta, ás 18h 

-Rebaixa com ”macacos de madeira” (utensílio composto por um cabo de 

madeira com umas duas réguas de madeira cruzadas na extremidade que penetra no 

vinho), cada 2h (21h, 23h, 01h) 

-Rebaixa com “macacos de madeira” cada 3h (04h,07h)  

-Acompanhamento da fermentação, através controlo da temperatura e densidade 

do mosto registado às 9 h, 15 h e 22h. 

-Envasilhamento mosto de gota, quando a densidade atingisse 1,0050  
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-Prensagem das massas, com prensa manual, junção do mosto de prensa ao 

mosto de gota. 

-Finalização da fermentação alcoólica em cuba de aço inox de 150 litros e 

garrafões de vidro, para cada lagareta. 

-Terminada a fermentação alcoólica foram feitas transfegas, retiradas as borras 

grossas e atestadas as cubas de inox com os seus respectivos garrafões anexos.  

-Foram feitos controlos dos vinhos pela densidade e açúcares residuais. 

-Não foi adicionada qualquer solução sulfurosa. 

-Não foram inoculadas bactérias lácticas 

-Aguardou-se o início e conclusão da fermentação maloláctica espontânea, 

visando não introduzir qualquer factor que pudesse alterar os resultados relativos às 4 

amostras. 

-Terminadas as fermentações malolácticas espontâneas, cuja marcha foi 

acompanhada por cromatografia em papel, os vinhos foram transfegados. 

-Fez-se aplicação de solução sulfurosa numa dose de 200ml solução sulfurosa a 

6% (p/p) por 150 L. 

-Passados 30 dias foram engarrafadas 12 garrafas de cada uma das cubas de 

inox, identificadas como amostra 1, 2, 3, 4 conforme a cuba e lagareta de que 

provinham. Não foram efectuadas filtrações. 

-As cubas foram atestadas com os vinhos dos seus garrafões respectivos. 

 

3.4. Métodos Analíticos 
Foi realizada uma análise química e uma análise sensorial ao vinho resultantes 

do presente ensaio, na maioria dos casos em dois momentos distintos. 

3.4.1. Análise Química  
Compreende as análises correntes e as análises químicas específicas. 

3.4.1.1. Análises sumária corrente 
 Foram determinados os valores de análise sumária nos seguintes parâmetros para 
os vinhos do ensaio; 

-Massa Volúmica a 20ºC (gr/cm3) Determinação por areómetria e correcção em 

função do desvio de temperatura relativa aos 20ºC. 

-Titulo alcoométrico volúmico a 20ºC em % determinado por ebuliometria 

(OIV, 1990). 
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-Extracto seco total (g/dm3) OIV (1990). 

-Acidez total (g/dm3). Determinação baseada na neutralização dos ácidos por 

uma solução alcalina, na presença de azul de Bromotimol (CT83,1987a) 

-Acidez Fixa (g/dm3) OIV (1990),  por cálculo a partir dos valores da acidez 

total e da acidez volátil, ambas expressas em ácido tartárico. 

-Acidez volátil (g/dm3). Determinação com o aparelho de Cazenave. Método 

baseado na separação dos ácidos voláteis por arrastamento numa corrente de vapor de 

água, seguida de rectificação, condensação e titulação. OIV (1990) 

-pH determinação por potenciometria. Método único da OIV (OIV, 1990) 

-Dióxido de enxofre livre e total (mg/dm3 - determinação semi-automático pelo 

método Ripper modificado (Curvelo-Garcia, 1988) 

-Açúcares redutores – Luff-Schoorl (OIV 2008) 

-Pesquisa da fermentação maloláctica – Avaliação semi-quantitativa do ácido 

málico por cromatografia em papel (Michod, 1959). 

3.4.1.2. Analises químicas específicas 
 Foram realizadas as seguintes análises químicas específicas, realizadas aos 
quatro vinhos do ensaio: 

3.4.1.2.1. Características Cromáticas  
-Intensidade da Cor, método proposto pela subcomissão de Métodos e Análises e 

Apreciação dos vinhos da OIV 1987. Método espectofotométrico que através do valor 

da absorvência a 420, 520, 620nm, permite determinar a intensidade da cor pela 

equação:  I = A420 +A520+A620 . 

-Tonalidade da Cor pelo método proposto pelo OIV (1990), pela equação T = 

A420 / A520 

-Apreciação da cor das amostras pelo Método CIELab 76 – Método 

espectofotométrico que a partir da leitura da transmitância com intervalos de 

comprimento de onda de 10 mn, ao longo do espectro visível 380 a 770nm, permite a 

determinação dos valores (X,Y, Z) e o cálculo das coordenadas do espaço CIELab: L* 

luminosidade, c* saturação e h* tonalidade (Baker et al., 1986ª). 

-Cor devida à copigmentação (CC) expressa em percentagem, foi calculada a 

partir da determinação de absorvência a 550,0 nm e aplicação na fórmula: 

CC % = ( Aa 520 -  Ab
520) / Aa 520  x 100 
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Sendo Aa
520 a absorvência a 520nm do vinho adicionado de acetaldeído (solução 

a 12,6% V/V) para libertar as antocianinas combinadas com o SO2, na proporção de 1 

vol. de vinho para 0,01 vol. da solução de acetaldeído. A leitura feita em célula de 1mm 

após 45 min. de reacção. 

Ab
520 é a absorvência a 520nm do vinho adicionado de acetaldeído (solução a 

12,6% V/V) na mesma proporção anterior. Seguidamente diluída com uma solução 

hidroalcoólica ajustada ao pH do vinho, para dissociar os complexos antocianinas – 

copigmento. A diluição é adaptada por forma a obter um valor de absorvência a 520nm. 

Leitura em célula de 1mn, após 45 min de reacção. 

 

3.4.1.2.2. Compostos fenólicos totais, flavonoides e não flavonoides 
 O cálculo dos compostos fenólicos foi realizado a partir da determinação da 

absorvência a 280,0nm da amostra, antes e depois da precipitação dos flavonoides, 

através de reacções com o formaldeído, conforme descrito por Kramling and Singletone 

(1969), para a quantificação dos flavonoides e não flavonoides e fenóis totais. O cálculo 

dos fenóis totais fez-se para uma diluição de 1/100 (X), a partir da fórmula:  

Y = X / 0,0125 x 100.  

 Cálculo dos fenóis não flavonoides a partir da determinação da absorvência a 

280,0 nm da amostra com diluição 1/10 (X), com aplicação da formula:  

Y= X / 0,125 x 10 

 Cálculo dos fenóis flavonoides a partir da diferença entre os dois resultados 

anteriores.  

 Fez-se duas determinações por cada amostra e determinou-se a média entre os 

dois valores obtidos. 

 

3.4.1.2.3. Poder Tanante 

 Calculado a partir  da preparação da solução 1ml de vinho + Solução de 

alcoólica 12% V/V de Ac. Tartárico 5gr/l  a pH 3,2  e determinação através nefalometria 

por turbidímetro HACH, depois de adicionada 150 ml de Solução de ASB 0,8 g/l e 

agitado no vortex, aguardando ao abrigo da luz à temperatura ambiente durante 45’ . 

NTU/ml (d-do) / 0,08 ( De Freitas e Mateus, 2001). 
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3.4.1.2.4. Antocianinas totais, antocianinas coradas e índice de ionização das 
antocianinas 
  

As antocianinas totais foram determinadas pelo método Ribereau-Gayon e 

Stonestreet (1965). É um método espectofotométrico, baseado na reacção de 

descoloração das antocianinas pelo bissulfito de sódio, em meio ácido. A partir da 

absorvência a 520nm numa curva de referência elaborada com um padrão de malvidina-

3-glucosido e os valores expressos em mg/dm3 desta antocianina. 

As antocianinas coradas foram determinadas pelo método de Somers e Evans 

(1977). Este parâmetro traduz a percentagem de antocianinas do vinho que estão 

coradas de vermelho ao pH do vinho. 

 Por este método, o cálculo deste parâmetro é feito pela diferença entre as 

absorvências lidas a 520nm da amostra do vinho, antes e depois de ser descorada pelo 

ião HSO3
- multiplicado por 20, grau de diluição, expresso em mg/l de malvidina-3-

glucosido segundo a fórmula: 

Antocianinas coradas = (A520 - A520
SO2) x 20 (grau de diluição) 

O índice de ionização das antocianinas corresponde à percentagem de 

antocianinas ionizadas e é calculado pela seguinte formula: 

Calculo baseado nos valores (A520 –  A520
SO2 ) /(A520

HCL- 5/3 x A520
S04) x 100% 

Em que A520 representa o espectro do vinho a 520nm da amostra em células de 1mm, 

2mm ou 5mm conforme a densidade do vinho. A520
SO2 representa a absorvência a 

520nm, na amostra idêntica à anterior a que foram aplicados metabissulfito de sódio 

para atingir uma concentração de 2000 partes/106 de S02 e após agitar e aguardar 1 

minuto é feita a leitura. A520
HCL representa a leitura feita após aplicação de  solução 

acetaldeído à amostra de vinho simples e após um espera de 45 minutos a 25ºC. A520
S04 

corresponde a amostra constituída por 100μl de vinho com aplicação de 10,0ml 1 m-

HCL, após aguardar 3 a 4 horas e ter sido medida a absorvência a 520, numa célula de 

10mm. A correcção para a diluição usada multiplicando por 101. 

 

3.4.1.2.5.Antocianinas monoméricas por HPLC 
O teor de antocianinas monoméricas individuais do vinho foi determinado por 

cromatografia líquida de alta resolução HPLC. 

As amostras foram centrifugadas 10 a 12.000g, filtradas em seguida com filtros 

Gelman LC 13 de porosidade 0,45um e injectados depois no cromatógrafo Waters para 
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HPLC analítica. A identificação das antocianinas e sua quantificação foi feita por 

comparação a cromatogramas elaborados nas mesmas condições. 

Os primeiros picos cromatográficos correspondem aos monoglucosidos das 

cinco principais antocianinas: Delfinidina-3-glucosido, Cianidina-3-glucósido, 

Petunidina-3- Glucósido, Peonidina-3-glucósido e Malvidina-3-glucósido, sendo depois 

seguidas pelos seus correspondentes pigmentos acilados, esteres acéticos e cinâmicos . 

A sua quantificação utilizou uma curva de referência obtida com soluções de 

malvidina-3-glucósido a diferentes concentrações 10 a 200mg.dm3 injectadas 

directamente no HPLC. A curva é determinada por regressão linear simples, 

apresentando um coeficiente de determinação superior a 0,999. A área de cada pico das 

diferentes antocianinas foi em seguida convertida em concentração (c) expressa em 

mg/dm3 de malvidina-3-glucósido pela equação: c = 0,181811 + 13,93244x s. 

3.4.1.2.6. Pigmentos poliméricos, pigmentos totais e índice de Polimerização 
dos pigmentos 

 Os quatro pigmentos poliméricos foram estimados, usando o método de 

Somers (1971). Trata-se de uma determinação por espectofotometria com leitura da 

absorvência a 520 nm após descoloração das antocianinas pelo metabissulfito de sódio 

ao pH do vinho, com resultados expressos em unidades de absorvência. 

Os pigmentos totais foram estimados pelo método de Somers e Evans (1977). 

Trata-se duma determinação por espectofotometria com leitura da absorvência a 520 nm 

após acidificação da amostra com ácido clorídrico N. Baseando-se no aumento da 

intensidade da cor de soluções de antocianinas em meio ácido. Os resultados são 

expressos em unidades de absorvência depois de corrigido o factor de diluição. 

3.4.1.2.7 Flavanóis, catequinas e procianidinas de baixo peso molecular por 
HPLC 

 O doseamento de catequinas e procianidinas oligoméricas de baixo peso 

molecular foi executado de acordo com método inicial descrito por Ricardo da Silva et 

al. (1990). Primeiramente realizando o isolamento das catequinas e procianidinas por 

cromatografia líquida em coluna de poliamida à pressão atmosférica. São feitas três 

eluições sucessivas e diferentes, a primeira com água a pH 7,0 a fim de eliminar a 

interferência dos ácidos fenólicos compostos do mosto susceptíveis de causar 

interferência na análise por HPLC. A segunda eluição em acetonitrilo/água (30:70 v) 
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para separar as substâncias de forma a obter as catequinas. A terceira eluição com 

acetona/água (75:25 v) para obter as procianidinas. 

 Posteriormente, faz-se a determinação quantitativa das procianidinas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), numa coluna C18 fase reversa e 

respectivo doseamento, utilizando um detector espectofotométrico regulado para 

280nm. 

3.4.1.2.8. Proantocianidinas em função do seu grau de polimerização 
-Determinação das proantocianidinas em função dos seus graus de polimerização 

foi realizada através da separação das proantocianidinas em três fracções: monomérica 

F1, oligomérica F2 e polimérica F3, por eluições sucessivas através de cartuchos C18 

Sep Pak e respectivo doseamento, utilizando a reacção com a vanilina, medida 

colorimetricamente a 500nm (Sun et al, 1998). 

3.4.1.2.9. Caracterização da estrutura química dos taninos condensados 
(proantocianidinas) 
 A caracterização química detalhada da estrutura dos taninos condensados 

(proantocianidinas) foi realizada por tiólise, ou seja a despolimerização catalisada das 

proantocianidinas em meio ácido na presença de tolueno-α-tiol, após purificação prévia 

feita em coluna de vidro Quick Fit CR , com Fractogel. 

 Esta coluna de vidro é uma Quick Fit CR 12/10 (100x 10), cheio de fractogel 

TSKHW – 40F onde fazemos passar 4ml do vinho a analisar a um débito de 0,7 

ml/min., regulado por uma bomba de vácuo (vacumbrand) modelo MZ2C. 

 20 ml duma primeira solução (primeiro eluente) de etanol/água bidestilada/ 

ácido trifluoroacético (TFA) de concentração (55:45:0,05, v/v/v) vai condicionar a 

coluna antes da passagem de 4 ml de vinho. 

 Este primeiro solvente permite a eluição dos fenóis simples e dos compostos 

flavonóides monómeros (como os ácidos fenólicos, as antocianinas, os flavanóis, os 

estilbenos e as catequinas), assim como os polímeros (contendo uma parte de 

proantocianidinas, por ordem crescente do grau de polimerização. 

 Após a passagem deste solvente a coluna é lavada com 30 ml de uma solução de 

acetona e água bidestilada (60:40, v/v) afim de recuperar os compostos flavonoides 

restantes, principalmente as proantocianidinas retidas pelo gel da coluna. 
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 Esta fracção de 30ml é evaporada por meio dum evaporador rotativo sob vácuo 

Rotavapor R-200 que compreende  um sistema de rotação regulado a 250rpm, num 

banho-maria a 30ºC, assim como uma bomba de vácuo Vac V-500.  

 Em seguida é diluída, consoante o vinho analisado 0,5 ou 1ml  de metanol e 

conservado a 20ºC. Após esta separação esta fracção deve ser sujeita a uma tiólise antes 

de ser analisado por HPLC-UV. 

 A tiólise realizou-se nas seguintes condições: 100ul de reagente de tiólise 

(solução metanólica contendo HCl 0,2N e 5% vol. OCH2SH) são introduzidas com 

100ul de fracção polimérica em solução de MeOH numa ampola selada que levamos a 

90ºC, num banho-maria durante 2 minutos. Antes de se proceder à injecção HPLC, a 

ampola é refrigerada sob uma corrente de água. 

A partir do doseamento dos produtos da tiólise faz-se o cálculo dos parâmetros 

que caracterizam os proantocianidinas, ou seja:  

a) Determinação do grau de polimerização médio (DPm) através do quociente 

entre o somatório das unidades totais e somatório das unidades terminais 

b) Percentagem de esterificação com ácido galhico (g%), das respectivas 

proantocianidinas, quociente entre o somatório unidades estérificadas com o ácido 

galhico e as unidades totais 

c) Percentagem de prodelfinidinas (p%), pelo quociente entre somatório 

unidades de epigalhocatequina e o somatório unidades totais 

d) Massa molecular em daltons (MM) através da formula: 

 Mm = Dpm x (288 + 152 x g% + 16 x p%) +2 

Por outro lado a concentração de procianidinas foi calculada para: i) no volume 

de injecção (PA1), valor do produto da massa molecular pelo somatório das unidades 

terminais, ii) concentração em mg/l dos taninos condensados do vinho (PA2). Utilizando 

as seguintes fórmulas: (PA2) = (PA1) / 2 x 1 / Rendimento da tiólise x 1/ rendimento 

separação da coluna,  (PA2) = (PA1) / 2 x (1 / 0,70) x (1 /0,826). 

Por fim, a concentração das diferentes unidades flavonólicas foi determinada a 

partir das curvas padrão da tiólise que são as seguintes: 

a)  Para a (+) catequina , (-) epicatequina e os seus 4-tioétere possíveis obtém-se 

do seguinte modo: 

C = (A- 4342,3) / 1165934,74 

Assim, foram determinadas as concentrações das seguintes moléculas: 

-  (+) catequina 
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-  (-) epicatequina  

-  (+) catequina β benziltioeter  

-  (+) catequina α benziltioeter 

-  (-) epicatequina benziltioeter  

 b) Para a epicatequina 3-galato e seu derivado tioeter usa-se a seguinte recta de 

calibração: 

 C= (A- 423) / 4034693,0 

Assim, foram determinadas as concentrações das seguintes moléculas: 

-  (-) epicatequina-3-galato 

-  (-) epicatequina-3-galato benziltioeter 

c)  Para a (-) epigalhocatequina e seus derivado tioeter usa-se a seguinte recta de 

calibração; 

 C= (A – 308,28) / 186207,0  

 Foi assim determinado a concentração em (-) epigalhocatequina e no seu 

tioeter que raramente é detectado nos cromatogramas.: 

Concentração em (-) epigalhocatequina  

 

3.4.2. Análise Sensorial 
Os quatro vinhos resultantes do ensaio, foram provados, em duas épocas 

distintas, Maio de 2007 e Novembro de 2007, sendo a prova realizada pelo painel de 

prova do Instituto Superior e Agronomia de que participaram 11 elementos e da Estação 

Vitivinícola Nacional de Dois Portos, que colaboraram com 6 elementos. 

As amostras foram codificadas e apresentadas de forma aleatória ao painel de 

provadores, para apreciação e qualificação, segundo uma ficha de prova elaborada 

previamente. A ficha de prova encontra-se em anexo. 

Para efeitos da classificação, recorreu-se a escala numérica de 1 a 6 para os 

parâmetros quantitativos dos atributos de cor, aroma e gosto e de 0 a 20 para os 

parâmetros qualitativos de aroma, gosto e para a apreciação global dos vinhos. 
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Análise multivariada de dados (análise em componentes principais) 
 

A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica de análise 

exploratória multivariada que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num 

conjunto menor de variáveis independentes, combinações lineares das variáveis 

originais, designadas por componentes principais. Desta forma esta técnica estatística é 

geralmente  encarada como um  método de redução de complexidade dos dados.  

Para além deste objectivo, uma das principais vantagens da análise multivariada de 

dados é permitir resumir a informação de várias variáveis correlacionadas e portanto de 

alguma forma redundantes, em uma ou mais combinações lineares independentes, as 

componentes principais, que represente a maior parte da informação presente nas 

variáveis originais. Estes componentes podem depois ser usados como índices ou 

indicadores que resumem a informação presente nas variáveis originais, (Maroco, 

2007). 

Quanto aos dados referentes à análise sensorial, além do estudo comparativo da 

média dos resultados nos dois momentos de avaliação, foi aplicado o seguinte 

tratamento estatístico de análise multivariada de dados: Análise de Componentes 

Principais, que teve com o objectivo, através da comparação da projecção das variáveis 

no plano dos factores com a projecção das amostras nos respectivos planos, determinar 

as principais características que separam as várias amostras, em relação aos diferentes 

parâmetros e sua modificação no tempo 

 

 

3.5. Procedimentos de análise de resultados 
 
 Os dados apresentados na secção seguinte irão ser sujeitos a uma análise 

descritiva dos mesmos. Para algumas análises foram estes tratamentos realizados com 

base nos dados brutos, nomeadamente os valores obtidos na análise sumária. 

Relativamente às outras análises, químicas e sensoriais, trabalhou-se com as 

médias obtidas, uma vez que se repetiu as análises. 
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IV - RESULTADOS e DISCUSSÃO 
Neste capítulo, serão apresentados os principais resultados obtidos referentes às 

diferentes análises físico-químicas e sensoriais, feitas às amostras de vinhos em estudo.  

Os resultados serão apresentados da seguinte forma: 

• Amostra A - Vinho padrão produzido sem inoculação de leveduras ou enzimas. 

• Amostra B - Vinho produzido com inoculação apenas de leveduras exógenas.   

• Amostra C - Vinho produzido com inoculação de leveduras e enzimas exógenos. 

• Amostra D - Vinho produzido com inoculação apenas de enzimas exógenas. 

Nas análises em que foram feitas repetições na mesma amostra e no mesmo 

momento de avaliação (Maio / Junho de 2007) será apresentada a média dos resultados. 

Nos parâmetros em que nos pareceu ser importante observar evolução no tempo, 

foram feitas novas análises num segundo momento de avaliação (Novembro de 2007). 

Todos os resultados são apresentados em quadros abrangendo estudo de grupos 

químicos homogéneos. Os resultados do segundo momento de avaliação, quando 

existentes, são apresentados emparelhados com os do primeiro momento de avaliação, 

para ser mais fácil a sua comparação e análise.  

4.1.Análises Físico-Químicas 

4.1.1. Análise Corrente Sumária 
Começaremos por apresentar os resultados obtidos na Análise Corrente Sumária 

Quadro 3 - Valores da análise corrente sumária das quatro amostras do ensaio 

 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Massa Volúmica a 20ºC (g/cm3) 0,9963 0,9959 0,9965 0,9962 

Teor alcoólico a 20º C (%V/V) 12,6 12,6 12,7 12,5 

Extracto Seco Total (g/dm3) 37,8 36,7 38,5 37,2 

Acidez Total (g/dm3Expr. Ác.Tartárico) 5,2 5,4 5,1 5,3 

Acidez Fixa (g/dm3) 4,1 4,4 4,0 4,3 

Acidez Volátil(g/dm3Expr. Ác.Acético) 0,84 0,84 0,87 0,84 

PH 3,89 3,83 3,87 3,86 

SO2 livre (mg/dm3) 26 22 22 26 

SO2 Total (mg/dm3) 77 77 79 74 

Açúcares residuais (g/dm3) 1,9 1,9 2,1 2,4 
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 Através da análise do quadro 3 é possível verificar a não existência de variações 

relevantes, para as quatro amostras do ensaio, relativamente a todos os parâmetros da 

análise corrente sumária. Não deve pois haver influência marcada nas vinificações deste 

estudo, pela inoculação de leveduras de fermentação e/ou enzimas enológicos, nos 

referidos parâmetros.  

Os valores da acidez volátil são para todas as amostras, ligeiramente elevados 

para um vinho novo, mas esse resultado fica a dever-se a ter sido necessário um 

compasso de espera mais longo, sem os vinhos protegidos com SO2, para assegurar que 

todos concluíssem as fermentações malolácticas, sem o qual, passaria a haver um factor 

extra que poderia alterar os resultados obtidos. 

Os valores de SO2 livre, são resultantes da aplicação de dióxido de enxofre nos 

vinhos, depois de uma passagem a limpo (trasfega), após o final da fermentação 

maloláctica, para protecção das amostras, não havendo também diferenças significativas 

entre elas. 

Não parece haver variações significativas nos valores de açúcares residuais das 

diferentes amostras. Qualquer dos valores obtidos para o teor de açúcares residuais está 

na fronteira do que se considera ser um limite técnico, para vinhos que supostamente se 

consideram secos, onde a fermentação alcoólica foi conduzida até ao fim. 

 

4.1.2. Características Cromáticas 
No quadro 4 podemos ver os resultados referentes à determinação da intensidade e 

tonalidade da cor. 

Quadro 4 - Valores médios determinados no 1º momento de avaliação (07/2007) e 2º 
momento de avaliação (11/2007) 
 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

© 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Intensidade da cor      1º mom. 7,72 7,56 8,26 7,71 

Intensidade da cor      2º mom. 8,25 8,59 9,37 8,56 

Tonalidade da cor      1º mom 0,794 0,759 0,745 0,748 

Tonalidade da cor      2º mom. 0,795 0,767 0,779 0,786 

 Os dados apresentados, resultam das médias das duas leituras por cada amostra 

tanto para o primeiro como para o segundo momento de avaliação. 
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Quanto à Intensidade da Cor, neste parâmetro a amostra C apresenta valores 

mais elevados em relação às outras amostras, que nos parecem significativos. Todas as 

amostras apresentam um aumento dessa intensidade do primeiro momento de avaliação 

para o segundo, mas mais marcado também para a mostra C que nas análises de 

Novembro continua com valores destacados. 

Este aumento da intensidade da cor com o tempo, o que não é muito vulgar, 

dado ser mais frequente observar-se um decréscimo, poderá ser explicado por alguma 

transformação ao nível dos pigmentos que proporcionam essa intensificação. 

Relativamente à Tonalidade da Cor, não parece haver influência das diferentes 

vinificações neste parâmetro, com valores idênticos entre as amostras em ambos os 

momentos de avaliação, o que poderá resultar de se tratarem de vinhos ainda muito 

novos.  

Comparativamente a bibliografia respeitante a vinificação das mesmas castas e 

na mesma região (Carrasco, 2006), verificamos intensidade mais baixa na cor para as 

amostras do nosso ensaio, provavelmente resultado duma vindima precoce no nosso 

trabalho experimental, mas uma tonalidade da cor do vinho mais elevada para as nossas 

amostras. 

 

4.1.3. Avaliação da cor pelo método CIELAB 
 

Por este método avaliamos a limpidez e luminosidade do vinho (L), medida dos 

vermelhos /verdes (a), medida dos amarelos/azuis (b), o croma ou saturação de cor (c) e 

a tonalidade da cor (h) e ainda se as diferenças entre amostras seriam detectáveis pela 

visão. 

Quadro 5 –  Valores médios dos compostos de cor. 1º Momento de avaliação (07/2007) e 2º 
Momento de avaliação (11/2007) 
 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Limpidez/Luminosidade (L)   68,17 65,46 60,85 58.32 

Vermelhos/verdes           (a) 20,98 3,01 -1.49 -8,72 

Amarelos/ azuis               (b) -10,34 -0,99 -3.38 23,74 

Croma saturação de cor (c) 23,39 3,17 3.96 25,29 

Tonalidade                       (h) -0,46 -0,32 1.16   -1.22 
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Os dados apresentados, resultam das médias das duas leituras por cada amostra 

tanto para o primeiro como para o segundo momento de avaliação. 

Da análise do quadro 5 e das figuras 1, 2, 3 e 4 podemos verificar diferenças em 

quase todos os parâmetros em avaliação, com resultados mais próximos para a limpidez/ 

luminosidade. Segundo Spagira et al. (1990), se a diferença entre o ΔE de duas 

amostras é superior a 2 unidades, a diferença é reconhecível pelo olho humano. Sendo 

que o ΔE=√Δ L2+ Δ a2 +Δ b2 

Após o cálculo das diferentes (ΔE), nomeadamente entre as amostras A e B 

(20,4143); entre A e C (24,6358); entre A e D (46,2769); entre B e C (6,8712); entre B e 

D (28,2868); entre C e D (28,18099), verificámos que todas as amostras, segundo a 

formula, são diferentes e detectáveis pelo olho humano, em virtude de todos os ΔE 

serem superiores a duas unidades. 

 

 

Após a análise das figuras abaixo 1,2,3 e 4 podemos constatar o seguinte: 

A amostra A apresenta predomínio das tonalidades vermelha clara com 

tonalidades azuis mais marcadas que o amarelo, quase ausência de tonalidade verde. 

A amostra B apresenta predomínio das tonalidades vermelhas claras com azuis 

ligeiramente menos marcados, quase ausência de tonalidades verdes. 

A amostra C apresenta uma tonalidade mais azul, quase sem amarelos, menos 

vermelho com alguma influência da tonalidade verde, também claras. 

A amostra D apresenta predomínio de tons amarelos claros, menos vermelho e 

influência da tonalidade verde. Quase ausência de tonalidade azul. 
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Figura 1- Tonalidades de cor e claro-escuro 
da Amostra A 

Figura 2- Tonalidades de cor e claro-escuro da 
amostra B 

 

 

Figura 3- Tonalidades de cor e claro-escuro 
da Amostra C 

Figura 4- Tonalidades de cor e claro-escuro da 
Amostra D 
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4.1.4.Cor devido à copigmentação 
 Os resultados referentes à determinação da copigmentação na cor dos vinhos 

tintos do ensaio estão representados no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Valores médios da % da cor devida à copigmentação em diferentes alturas de 
maturação dos vinhos do ensaio  
 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

© 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Cor/copigmentação % 1º mom 42 44 40 40 

Cor/copigmentação %  2ºmom 58 55 55 53 

 Vinhos avaliados a partir das médias dos dois valores obtidos no 1º momento de avaliação 
(07/2007)   dois valores obtidos no 2º momento de avaliação (11/200 
 

No que se refere à percentagem da cor devida à copigmentação, conforme os 

resultados apresentados no quadro 6, todas as amostras têm valores aproximados e estes 

valores aumentam do primeiro para o segundo momento de avaliação. 

Os valores da cor devida à copigmentação são altos, comparativamente aos 

dados publicados na literatura. Amorim, F. (2008). Mas equivalentes aos obtidos nos 

vinhos com as mesmas castas da região do Douro Superior (Carrasco, 2006).  

 Bolton, (2001) refere no entanto, haver um aumento de cerca de 35% de cor 

devida à copigmentação em vinhos jovens. 

 

4.1.5.Compostos fenólicos totais, flavonoides e não flavonoides 
  

Os valores referentes aos compostos fenólicos totais, flavonoides e não 

flavonoides estão referidos no Quadro 7 

 

Quadro 7 -  Valores médios dos compostos fenólicos totais, flavonoides e não flavonoides, 
determinado nos quatro vinhos do estudo 
Concentração mg/l expresso 

em ácido gálhico 

(A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

     (C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enz 

Compostos fenólicos totais 4984 5504 6088 5776 

Comp.fenól. não flavonoides 132,8 105,6 109,6 117,6 

Comp. fenólicos flavonoides 4851,2 5398.4 5978,4 5658.4 
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 Os resultados do Quadro 7 resultaram da média das duas análises feitas no 

primeiro momento de avaliação. 

A análise deste quadro permite verificar que para as três amostras B, C e D, 

aumentos de teor de fenóis totais em relação à amostra testemunha, com maior 

incidência para as que têm enzimas pectolíticos exógenos aplicados, amostra C e D, o 

que se explicará pelo efeito da actividade enzimática típica da parede celular, 

provavelmente uma maior extracção de compostos fenólicos fundamentalmente 

compostos flavonoides. Verifica-se ainda que a amostra C apresenta o teor mais elevado 

de compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos flavonoides apresentam a mesma tendência que os 

fenóis totais. 

Nos fenóis não flavonoides é a testemunha que apresenta teor mais elevado, 

sendo a amostra D a que mais se aproxima, os valores de B e C são aproximados e os 

mais baixos.  

Comparativamente a dados da bibliografia, para as mesmas castas e mesma 

região (Carrasco, 2006), observamos uma concentração muito maior, para todas as 

amostras do nosso ensaio, relativamente aos fenóis totais e fenóis flavonoides, mas 

bastante mais baixa para os fenóis não flavonoides. Talvez resultante das condições 

experimentais do nosso ensaio serem mais propícios a conseguir uma boa extracção em 

virtude de se tratar de pequenos volumes. Também nos fenóis não flavonoides os 

valores mais baixos nas amostras da nosso trabalho podem resultar duma oxidação mais 

intensa destes compostos dada a grande exposição nesses pequenos volumes. 

4.1.6. Índice de Polifenóis totais 
 

A determinação do índice de polifenóis totais foi realizada através da 

determinação do A280 e o seu produto com o factor de diluição. 

 

Quadro 8 -  Valor  médio do índice de polifenóis totais dos quatro vinhos. 
Concentração em mg/l de ácido galhico (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

     (C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enz 

Índice polifenóis totais (1º mom) 64,4 72,1 75,7 72,3 

Índice polifenóis totais (2º mom) 62,3 68,8 76,1 72,2 
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A determinação do índice de polifenóis totais foi feita através da média dos dois 

valores obtidos por amostra em cada momento de avaliação. O primeiro momento de 

avaliação foi em Junho de 2007 e o segundo momento de avaliação foi realizado em 

Novembro 2007. 

Observam-se valores mais elevados que o da amostra padrão A, para as três 

amostras B, C e D, mas com predomínio para amostra C, que teve inoculação de 

leveduras e enzimas pectolíticas, confirmando os dados obtidos para o teor de 

compostos fenólicos totais, quando expressos em mg/l de ácido gálhico.  

Pode-se no entanto dizer que todas as amostras têm valores bastante elevados de 

polifenóis totais. 

 

4.1.7. Poder Tanante 
 

Fez-se a determinação do poder tanante das quatro amostras do ensaio, estando 

os respectivos resultados citados no Quadro 9. 

 
Quadro 9 -  Valores para o poder tanante 1º Momento de avaliação (7/2007) 

 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Poder tanante (NTU/ml) 419,9 430,4 427,00 410,9 

  

Da análise do quadro 9, parece poder concluir-se, não haver um aumento muito 

marcado do poder tanante em qualquer das amostras em relação à amostra padrão com 

as diferentes vinificações do ensaio. No entanto, verificamos um ligeiro aumento para as 

amostras B e C, aquelas que tiveram a inoculação de leveduras, o que pode levar a 

pensar num efeito potenciador da S. cerevisiae preparada industrialmente, para este 

parâmetro em estudo. 

De referir que todas as amostras do ensaio apresentam um valor para o poder 

tanante elevado que deve resultar das características edafo-climáticas do Douro 

Superior. 
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4.1.8. Antocianinas totais, coradas e índice de ionização das 
antocianinas 
 
 Os valores de concentração de antocianinas totais, das coradas e do seu índice de 

ionização, estão apresentadas no Quadro 10 

 
 
Quadro 10 - Valores médios do teor de antocianinas totais , antocianinas coradas e índice 
de ionização de antocianinas. 
Concentração  

(mg/l malvidina-3-glucosido) 

(A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

( C ) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Antocianinas totais    (1º mom.)         224 233     219        221 

Antocianinas totais  (  2º mom.)         166 145 157 167 

Antocianinas coradas (1º mom.)          36,1 36,6 41,2  34 

antocianinas coradas (2º mom.)          27,7        30,0 33,6 29,2 

Índice ioniz.  antocian. (1º mom) 16,1   15,7 18,8 15,4 

Índice ioniz.  antocian. (2º mom) 16,7 20,7 21,4 17,5 

 Valores determinados no 1º momento de avaliação (07/2007) e 2º momento de avaliação 
(11/2009) 
 

Da análise do quadro 10, verificamos para as antocianinas totais, um valor mais 

elevado na amostra B para o primeiro momento de avaliação e das amostras D e A para 

o segundo momento, havendo uma diminuição dos valores do primeiro para o segundo 

momento como seria de esperar. 

Quanto às antocianinas coradas verifica-se um valor mais elevado para amostra 

C, mas com valores de B e D próximos entre si no 2º momento de avaliação e mais 

elevados que os da amostra padrão A. Podemos ser levados a concluir que a aplicação 

de enzimas exógenas e a inoculação de levedura tiveram ambas influência positiva na 

concentração de antocianinas coradas, e as duas simultaneamente parecem potenciar 

ainda mais este parâmetro. 

Já quanto ao índice de ionização, são as amostras B e C, aquelas que tiveram 

inoculação de S. cerevisiae, as que tiveram valores mais elevados que a da amostra 

testemunha. Será portanto aquele factor que poderá ter potenciado os resultados. 

Nota-se um aumento do primeiro para o segundo momento de avaliação de todas as 

amostras quanto ao índice de ionização, que será atribuível ao decurso de tempo entre ambas as 

análises. 
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Face a outros parâmetros fenólicos analisados (Carrasco, 2006) todos estes 

valores, poderão parecer não muito elevados, no entanto é necessário tomar em conta 

que o primeiro momento de avaliação corresponde a oito meses após a fermentação 

alcoólica. Por outro lado estes valores correspondem a antocianinas não combinadas. 

Não podemos ainda deixar de salientar que a vindima prévia realizada para o ensaio 

resultará certamente, em concentrações mais baixas de antocianinas.   

4.1.9. Antocianinas monoméricas 
Serão aqui apresentados os teores de antocianinas de baixo peso molecular dos 

vinhos tinto do ensaio, analisados por HPLC. 

Quadro 11 - Valores médios dos teores de antocianinas analisadas no 1º Momento de 
avaliação (07/2007) 
Concentração  

mg/l de malvidina-3-glucosido 

(A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Delfinidina-3-glucosido 0,5 0,3 1,9 0,5 

Cianidina-3-glucusido 1,8 2,0 2,0 2,0 

Petunidina-3-glucosido 0,8 0,8 1,7 1,0 

Peonidina-3-glucosido 1.5 2,1 2.4 1,5 

Malvidina-3-glucosido 50,8 52,2 45,9 53,7 

Delfinidina-3-glucosido-acetato 2,5 1,9 1.8 2,1 

Cianidina-3-glucosido-p-acetato 0,8 0,7 0,7 0,7 

Petunidina-3-glucosido-acetato 0,8 0,9 0,8 0,5 

Peonidina-3-glucosido-acetato 1,1 1,0 1,5 1,0 

Malvidina-3-glucosido-acetato 14,9 15,2 13,0 14,8  
Delfinidina-3-glucosido-p-cumárico 0,9 0,5 0,8 1,0 
Cianidina-3-glucosido-p.-cumárico Nd Nd Nd 0,7 
Petunidina-3-glucosido-p-cumárico 1,0 0,5 Nd Nd 

Peonidina-3-glucosido-p-cumárico 0,9 1,1 0,9 0,5 

Malvidina-3-glucosido-p-cumárico 14,1 14,7 12,7 14,5 

Peonidina-3-glucosido-p-cafeato 0,5 1,0 Nd 0,6 

Malvidina-3-glucosido-p-cafeato Nd Nd Nd 0,5 

 

Da análise do quadro 11 parecem ressaltar as seguintes elações: 

A amostra C com aplicação de leveduras e enzimas apresentou teores mais 

elevados de delfinidina-3-glucosido, petunidina-3-glucosido, peonidina-3-glucosido-
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acetato e a peonidina-3-glucosido–p-cafeato. Em conjunto com a amostra B (com 

inoculação apenas de leveduras), também teve teores mais elevados de peonidina-3-

glucosido. Tendo as três amostras B, C e D um valor mais elevado de cianidina-3-

glucosido que a testemunha. 

A amostra padrão A ou testemunha, teve valor mais elevado que as outras 3 

amostras para a petunidina-glucosido-p-cumárico 

 Por outro lado, a amostra C, apresentou valores de teor mais baixo em 

malvidina-3-glucosido, malvidina-3-glucosido acetato e malvidina-3-glucosido-p-

cumárico, que as outras amostras. Apresentou ainda valores mais baixos, mas em 

conjunto com as amostras B e D, de delfinidina-3-glucosido-acetato, relativamente à 

amostra padrão A. 

Encontramos valores mais baixos isoladamente, da amostra B para a delfinidina-

3-glucosido-p-cumárico e da amostra D, para a peonidina-3-glucosido-p-cumárico. 

Comparando com resultados apresentados na bibliografia, (Dallas e Laureano, 

1994), verificamos que os valores das nossas quatro amostras, são mais baixos, 

relativamente à casta Tinta Roriz, que foi uma das utilizadas no nosso ensaio, com 

qualquer dos valores de SO2 utilizados na experiência da bibliografia. Também para as 

mesmas três castas e na mesma região apresentados na bibliografia (Carrasco 2006), se 

verifica estes valores mais baixos. Não foi possível comparar o tempo entre a 

vinificação e a análise, que poderia explicar essa diferença, mas temos de tomar em 

conta a vindima precoce realizada no nosso ensaio.  

 

4.1.10. Pigmentos poliméricos, pigmentos totais e índice de 
polimerização dos pigmentos 
 

Os valores referentes à determinação dos teores de pigmentos poliméricos totais 

e do seu índice de polimerização está apresentado no quadro 12. 

Da análise do quadro 12, verificamos que para os pigmentos poliméricos e 

pigmentos totais, não parece haver em ambos os momentos de avaliação, qualquer 

diferença relevante entre as amostras, para estes parâmetros. Existe no entanto, do 

primeiro momento para o segundo momento de avaliação, um aumento do teor para 

pigmentos poliméricos em todas as amostras, correspondendo à polimerização ao longo 

do tempo, já referenciado por outros autores.  
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Quadro 12 - Valor da média de duas determinações dos pigmentos poliméricos, pigmentos 
totais e índice de polimerização dos pigmentos 
 

Unidades de absorvência (ua) 

(A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Pigmentos poliméricos (1ºmom.) 0,3 0,3 0,5 0,5 

Pigmentos poliméricos (2ºmom.) 0,7 0,7 0,8 0,7 

Pigmentos totais           (1ºmom.) 15,6 16,0 15,7 15,7 

Pigmentos totais           (2ºmom.) 13,4 12,7 13,6 13,7 
Índice de polimerização    (1ºMom.)  16,9 16,3 18,3 17,8 
Índice de polimerização    ( 2ºMom) 23,2 26,1 25,7 23,9 

Os valores obtidos no quadro 12 foram determinados no 1º momento de avaliação 
(07/2007) e 2º momento de avaliação (11/2007). 

 

Verifica-se também uma redução marcada dos pigmentos totais, do primeiro 

para o segundo momento de avaliação, em todas as amostras, provavelmente resultante 

da precipitação de complexos altamente polimerizados, mas mantendo-se entre todas as 

amostras valores próximos. 

A análise dos resultados do quadro, parece revelar ainda um índice de 

polimerização mais elevado das amostras C e D no primeiro momento de avaliação. No 

segundo momento de avaliação os índices mais elevados foram encontrados nas 

amostras B e C, (as que tiveram inoculação de leveduras) em relação amostra 

testemunha A e um aumento não significativo na amostra D. 

Comparativamente a dados bibliográficos para as mesmas castas e mesma região 

(Carrasco, 2006), observa-se valores mais baixos nas amostras do nosso ensaio 

relativamente aos da publicação 

4.1.11. Flavanóis 
Em seguida, serão apresentados os resultados do teor em catequinas e procianidinas 

oligoméricas de baixo peso molecular, obtidas nas análises determinadas por HPLC, das 

quatro amostras do ensaio no quadro 13. 

Da análise do quadro 13 pode-se observar para as procianidinas B1, B2, B3, B4, 

C1 e (-) epicatequina um aumento do seu teor, nas amostras B, C e D em relação à 

amostra padrão A. Existe um predomínio para as amostras C e D, que tiveram a 

aplicação de enzimas enológicos. Nestas a amostra D teve valores superiores para a 

procianidina B1 e  B2  e  a  amostra  C  para  a  B3,  B4,  C1  e  mais  evidente  na 
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(-) epicatequina. Deverá também aqui, resultar do efeito de extracção das enzimas 

pectolíticas durante a fase de maceração, com provável potenciação pela S. cerevisiae 

inoculada no caso destes valores mais elevados para amostra C. 

 

Quadro 13 -  Valores médios das catequinas e procianidinas oligoméricas de baixo peso 
molecular, no 1º momento do ensaio. 
flavanóis (mg/l) (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Procianidina B1 20,5 24,1 26,6 27,1 

Procianidina B2   15,0 19,3 22,8 23,9 

Procianidina B3  3,5 4,4 5,5 4,5 

Procianidina B4   3,2 5,3 6,6 5,7 

Procianidina C1  4,2 5,0 6,5 5,5 

Procianidina T2  4,2 4,6       8,2 8,5 

Procianidina B2-3-O-Galacto  1,5 3,1 1,2 2,1 

(+) Catequina    16,2 22,1 16,2 12,1 

(-) Epicatequina  12,1 15,8 21,1 17,0 

 

Para a procianidina T2 a amostra B apresenta um discreto aumento em relação à 

amostra padrão e a amostra C e D tiveram valores bastante altos e semelhantes entre si. 

 Relativamente à procianidina B2-3-O-Galato existe um valor elevado para a 

amostra B, que teve inoculação de leveduras e menos marcado para D, não havendo 

aumento em relação à testemunha, para a C. 

  Para a (+) catequina é a amostra B que também tem valores mais altos que a 

amostra testemunha, tendo as amostras C e D teores bastante mais baixos que a amostra 

A, parecendo haver algum efeito inibitório das enzimas aplicadas, na sua produção. 

Em comparação com alguns dados da bibliografia, (Braga et al., 2007) 

encontramos valores superiores nas amostras do ensaio para os dímeros B2, trímeros T2 

e B2-3-0-galato, mas  inferiores  para  B1,  B3  e  B4  e ainda  para a  (+) catequina e 

(-) epicatequina. 

4.1.12. Proantocianidinas em função do grau de polimerização 
Serão aqui apresentados e comparados os teores de três fracções das 

proantocianidinas nos 4 vinhos produzidos no ensaio: Flavanóis monoméricos 
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designados por fracção F1, Flavanóis oligoméricos designados por fracção F2 e 

Flavanóis poliméricos designados por fracção F3, no quadro 14. 

 
Quadro 14 -  Valores  médios das proantocianidinas nas suas três fracções, F1, F2 e F3  e    

valor total  soma das três fracções.  
Concentração em (mg/l) (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 
Flavanóis monoméricos F1 (1ºmom) 21,2 15,9 29,6 17,9 
Flavanóis oligoméricos   F2 (1ºmom) 799,8 675,7 276,5 829,7 
Flavanóis poliméricos     F3 (1ºmom) 889,6 1.482,0 1.707,2 1646,4 

Flavanóis totais      (1º momento) 1710,6 2173,6 2013,1 2494,0 

Os resultados dos teores das várias facções são referentes ao 1º momento de avaliação 
(07/2007). 
 

Foram eliminados os valores obtidos no segundo momento de avaliação em virtude de 

se ter encontrado valores incongruentes que não era possível repetir nesse período, tendo-se 

resolvido por este motivo e para confirmar os valores elevados do primeiro momento de 

avaliação, fazer nova análise num terceiro momento de avaliação (11/2008) que 

permitisse certificar que os resultados eram correctos. 

 

Quadro 15 -  Valores  médios das proantocianidinas nas suas três fracções, monomérica  
F1, oligomérica F2 e polimérica F3  e valor total  soma das três fracções. 3º 
Momento de avaliação (12/2008) para confirmação de resultados 

Concentração (mg/l) (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 
Flavanóis monoméricos F1 (3ºmom)  15,1 13,7 26,0 35,4 
Flavanóis oligoméricos   F2 (3ºmom) 206,5       79,7 217 312,0 
Flavanóis poliméricos     F3 (3ºmom) 1153,2 1270,3 1126,1 1747,7 

Flavanóis totais      (3º momento) 1374,8 1363,7 1369,1 2095,1 

 

Da análise dos quadros 14 e 15 verifica-se a existência de teores de 

proantocianidinas bastante elevados em todos as amostras do ensaio, características que 

devem estar relacionadas com as condições edafo-climáticas da região do Vale da 

Vilariça, na região do Douro Superior. 

São no entanto as proantocianidinas poliméricas, fracções F3, as que mais se 

evidenciam com especial destaque para a amostra D, que apenas recebeu enzimas 

pectolíticas, os quais devem ter influenciado a extracção destes compostos e no caso da 

amostra D facilitado a sua polimerização.  



 107

Nota-se também uma evidente variação dos teores ao longo do tempo, com uma 

tendência para uma diminuição do primeiro para o segundo momento de avaliação mas 

com relativa estabilidade para o terceiro momento, em todas as fracções. 

Da comparação destes resultados com os obtidos relativamente a vinhos da casta 

Touriga Nacional, produzido e vinificado na Tapada da Ajuda em Lisboa pelo Instituto 

Superior de Agronomia (Cosme et al., 2008), constatou-se que os teores em qualquer 

das fracções: monomérica F1, oligomérica F2 e polimérica F3, bem como as 

proantocianidinas totais dos vinhos do presente ensaio são muito elevados, podendo 

corresponder à conjugação das castas com as características edafo-climáticas da região 

do Douro, bem como, do método de maceração utilizado.  

4.1.13. Caracterização detalhada da estrutura química dos taninos 
condensados (Proantocianidinas) 
 
 Nesta análise pretende-se caracterizar para as 4 amostras do ensaio, a estrutura 
química dos taninos condensados. 
 

Quadro 16 – Caracterização das proantocianidinas das amostras do ensaio 

 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Grau de polimerização médio(mDP) 5 4,5 3,6 3,2 

Proant.estérf. ác gálhico(g%) 4,7          4,4 4,6 6,6 

% Prodelfinidinas          (p%) 5,6 1,2 12 22 

Massa molec.tanin.cond(Mm) 1590 1303 1098 1584 

 Resultados das análises que foram realizadas no 1º momento de avaliação 7/ 2007. 
 

Da análise dos resultados do quadro 16, podemos concluir que relativamente ao 

grau de polimerização médio (Dpm) se verifica que existe um maior grau de 

polimerização da amostra padrão A e de forma decrescente para as amostras B, C e D, 

podendo-se concluir ter havido influência negativa do grau de polimerização nas 

vinificações em que foram utilizadas enzimas exógenas.  

 Quanto aos teores de proantocianidinas estérificadas com ácido gálhico, a 

análise do quadro permite verificar um aumento significativo para a amostra D, 

podendo pensar-se que as enzimas adicionadas potenciam este parâmetro. No entanto 

para a amostra C, que também recebeu enzimas enológicas não se verifica esse mesmo 

aumento.  
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A comparação dos resultados com os da bibliografia, relativos a valores para a 

casta Touriga Nacional, (Cosme et al., 2009) são também parecidos com os das 

amostras do presente ensaio para Dpm e para a percentagem de esterificação com o 

ácido gálhico. 

Relativamente à percentagem de prodelfinidinas, parece haver diferenças 

assinaláveis, entre as amostras padrão A e as amostras C e D, que têm valores muito 

mais elevados que aquela. Deve pois ter havido influência potenciadora das enzimas 

pectolíticas inoculadas nestas amostras.  

 A amostra B que recebeu leveduras preparadas em laboratório, pelo contrário, 

apresenta um valor mais baixo que a amostra padrão e pode também justificar um valor 

mais baixo da amostra C em relação à amostra D, já que a C recebeu além das enzimas 

enológicas, as mesmas leveduras exógenas que a amostra B e estas, podem ter 

diminuído o efeito positivo das enzimas no teor de prodelfinidinas. 

A localização das prodelfinidinas fundamentalmente na película da uva (Cosme 

et al., 2009) dará indicações para uma acção eficaz sobre a parede celular das células da 

película, por parte das enzimas pectolíticas industriais aplicadas na maceração, 

permitindo uma maior difusão e dissolução na fase líquida.  

 Quanto à massa molecular dos taninos condensados, a análise do quadro 

permite verificar que a amostra padrão A é aquela que apresenta valores mais elevados, 

tendo a amostra D valor muito próximo desta. As amostras B e C têm valores 

progressivamente mais baixos.  

4.1.14. Concentração em taninos condensados no vinho das 
amostras (PA2) 
 
 Da abordagem analítica referida no ponto anterior podemos calcular a 

concentração em taninos condensados, que são apresentados no Quadro 17. 

 
Quadro 17 - Valores da concentração média em taninos condensados . 

 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Conc.taninos cond. (mg/l) (PA2) 2459,8 2514,8 3397,7 2243,9 

Quadro relativo a resultados obtidos no primeiro momento de avaliação (7/2007). 
 

Da análise do quadro 17, pode-se inferir que a concentração em taninos 

condensados das amostras (PA2), se encontra aumentada para as amostras B e C em 
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relação à amostra padrão A, mas simultaneamente com diminuição da amostra D, o que 

pode levar a concluir que as leveduras de fermentação utilizadas, poderão ter 

influenciado de modo muito marcante a concentração destes parâmetros em estudo. 

 Já quanto às enzimas relativamente à amostra D parece não ter havido essa 

potenciação. Temos no entanto que referir que a amostra C registou valores bastante 

mais elevados que a amostra B, pelo que podemos deduzir que a conjugação das 

leveduras com as enzimas enológicas exógenas, potenciam em conjunto os teores mais 

elevados. 

De salientar que as tendências observadas na determinação dos taninos 

condensados por este método, estão coerentes com a determinação dos mesmos 

compostos pelo doseamento com vanilina em meio ácido. 

Em comparação com a literatura, verificamos que os valores em taninos 

condensados das quatro amostras são muito elevados, (Cosme et al., 2008) o que pode 

corresponder as características da conjugação das castas com as características edafo-

climáticas existentes no Douro Superior (Vale da Vilariça).  

4. 2. Análise Sensorial 

 A apreciação relativa à intensidade da cor, avaliada sensorialmente está apresentada no 
quadro 18. 
 
Quadro 18 - Valores médios obtidos na prova das 4 amostras, para a intensidade da cor 
              Vinhos COR (Intensidade) 

 1º Momento 2º Momento 

Padrão (A)  4,2 4,6 

Leveduras (B) 4,4 4,7 

Lev+Enz (C) 4,9 4,8 

Enzimas (D) 4,5 4,8 

Valores obtidos no 1º momento de avaliação (5/2007) e 2º momento (11/2007) 

Da apreciação do quadro 18, verifica-se que não havendo grandes diferenças, a 

percepção dos provadores atribuiu para as amostras que tiveram aplicação de enzimas C 

e D, valores mais elevados. Nota-se ainda do primeiro para e segundo momento de 

avaliação um aumento dessa percepção salvo na amostra C.  

 

A apreciação das características do aroma está referida no quadro19. 
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Quadro 19 - Valores médios obtidos na prova das 4 amostras, para o aroma 
Vinhos AROMA 

 Mome. Intensid. Frutado Floral Compota Especiarias Qualidade 

1º 4,2 3,8 2,3 2,5 2,3 14,8 Padrão 

(A) 2º 4,0 3,3 2,7 3,4 2,4 14,8 
1º 4,4 3,4 2,5 2,2 2,2 14,3 Leveduras 

(B) 2º 3,9 3,3 2,5 2,9 2,4 14,5 
1º 4,3 3,8 2,3 2,7 2,1 15,2 Leveduras 

+Enzim(C) 2º 4,3 3,5 2,5 3,3 2,9 15,0 
1º 4,2 3,3  2,5 1,9 2,3 13,6 Enzimas 

(D) 2º 4,2 3,4 2,7 3,2 2,8 14,8 

Valores obtidos no 1º momento de avaliação (5/2007) e 2º momento (11/2007) 

Da apreciação do quadro 19, também ressalta que as diferenças entre as quatro 

amostras não é muito elevada, com alterações das várias componentes aromáticas, do 

primeiro momento de avaliação para o segundo. Quanto à intensidade do aroma, são as 

amostras C e D, que tiveram aplicação de enzimas, as que apresentam valores 

discretamente mais elevados. Quanto à qualidade do aroma, a amostra C é a que 

apresenta média mais elevada na escolha dos provadores, seguida da amostra padrão A 

e da amostra D, com valores iguais. 

 

Os resultados da apreciação do sentido do gosto estão referidos no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Valores médios obtidos na prova das 4 amostras, para o Gosto  
  GOSTO 

 Mom. Intens Corpo Adstring. Acidez Amargo Persistens. Qualidad. 

1º 4,1 3.7 3.9 3.5 2,1 3,8 14,5 Padrão 

(A) 2º 4,3  4,0 3,3  2,9 2,1 3,9 14,5 
1º 4,3 4,1 3,7 3,7 1,8 4,2 15,1 Leveduras 

(B) 2º 4,1 4,0 3,1 3,1 1,9 4,0 14,8 
1º 4,6 4,5 4,5 3,9 2,1 4,5 15,2 Leveduras 

+Enzim(C) 2º 4,5 4,4 3,6 3,0 2,2 4,2 15,2 
1º 4,1 4,0 4,1 3,6 2,4 4,8 14,1 Enzimas 

(D) 2º 4,4 4,4 3,8 3,1 2,2 4,1 14,5 

Valores obtidos no 1º momento de avaliação (5/2007) e 2º momento (11/2007) 
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Da apreciação do quadro 20, relativo ao gosto, mantém-se as relativas 

semelhanças entre os vinhos do ensaio, com baixos valores do parâmetro amargo, mas 

nota-se alterações do primeiro para o segundo momento de avaliação, que variam com 

os parâmetros. Verifica-se em todas as amostras uma diminuição da adstringência da 

acidez e da persistência. Na apreciação da intensidade do gosto, são novamente as 

amostras que tiveram inoculação de leveduras C e D, que apresentam valores médios 

mais elevados. Na qualidade do gosto destaca-se a amostra C, ficando a amostra padrão 

A e a amostra D, com valores idênticos. 

 

Por fim a apreciação global dos vinhos do ensaio nos dois momentos de análise é 

apresentado no Quadro 21. 

 

Quadro 21 - Valores médios obtidos na prova sensorial das 4 amostras, para a Apreciação 
Global 

             Vinhos Apreciação Global 

 1º Momento 2º Momento 

Padrão (A) 14,4 14,5 

Leveduras (B) 15 14,7 

Leveduras+Enzimas (C) 15,3 15,4 

Enzimas (D) 14 14,6 

Valores obtidos no 1º momento de avaliação (5/2007) e 2º momento (11/2007) 

Da observação do quadro 21, que mostra as escolhas relativas à apreciação 

global das quatro amostras, verificamos que as amostras A, C e D, tiveram um aumento 

do valor atribuído do primeiro para ao segundo momento de avaliação. A amostra B 

pelo contrário teve um ligeiro decréscimo na apreciação. Finalmente verificamos, que é 

a amostra C que se destaca nas escolhas dos provadores. Apesar do decréscimo atrás 

referido, a amostra B tem uma média nas escolhas acima da D e da A, mas com valores 

próximos. 

 Pensamos, em referência aos resultados atrás referidos, que os oito meses 

decorridos entre a vindima das uvas do ensaio e a primeiro momento de avaliação 

seguidas de mais seis meses para o segundo momento de avaliação, serão porventura 

insuficientes para em termos de prova organoléptica, separar com maior destaque as 

quatro amostras, que mais tempo de evolução, certamente produziria. 
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Quadros gerais da prova sensorial 

 

Quadro 22 - Valores médios obtidos na prova  sensorial das 4 amostras do  vinho tinto do 
ensaio, no 1º momento de avaliação (5/2007) 

   Vinhos (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Cor Intensidade 4,2 4,4 4,9 4,5 

Intensidade Global 4,2 4,4 4,3 3,2 

Frutado 3,8 3,4 3,8 3,5 

Floral 2,5 2,5 2,3 2,5 

Compota 2,5 2,2 2,7 1,9 

Especiarias 2,5 2,2 2,1 2,5 

 

 

 

Aroma 

Qualidade 14,8 14,3 15,2 13,6 

Intensidade Global 4,1 4,3 4,6 4,1 

Corpo 3,7 4,1 4,5 4,0 

Adstringência 3,9 3,7 4,5 4,1 

Acidez 3,5 3,7 3,9 3,6 

Amargo 2,1 1,8 2,1 2,4 

Persistência 3,8 4,2 4,5 4,8 

 

 

 

Gosto 

Qualidade 14,5 15,1 15,2 14,1 

Apreciação Global 14,4 15,0 15,3 14,0 

 

Para tornar possível uma observação geral dos valores atribuídos pelos 

provadores nos quatro quadros anteriores, mas separados por cada momento de 

avaliação, apresentamos o quadro 22 do primeiro momento de avaliação e o quadro 23 

do segundo, respectivamente. 

Da análise do quadro 22 podemos perceber as características que levaram o 

painel de prova a atribuir na apreciação global valores mais elevados à amostra C por 

ser aquela que apresenta maior intensidade de cor conjugado com valores altos de 

aromas frutado, compota e qualidade de aroma e também maior intensidade do gosto, 

com maior percepção de corpo, adstringência, acidez, persistência e também a qualidade 

do gosto. 
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Quadro 23 - Valores médios obtidos na prova sensorial das 4 amostras de vinho 
tinto, no 2º momento de avaliação (11/2007) 

 (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Cor Intensidade 4,6 4,7 4,8 4,8 

Intensidade Global 4,0 3,9 4,3 4,2 

Frutado 3,5 3,3 3,5 3,4 

Floral 2,6 2,5 2,4 2,7 

Compota 3,4 2,9 3,3 3,2 

Especiarias 2,4 2,3 2,9 2,8 

 

 

 

Aroma 

Qualidade 14,8 14,5 15,0 14,8 

Intensidade Global 4,5 4,1 4,5 4,4 

Corpo 4,0 4,0 4,4 4,4 

Adstringência 3,5 3,1 3,6 3,8 

Acidez 2,9 3,1 3,0 3,1 

Amargo 2,0 1,8 2,1 2,1 

Persistência 3,9 4,0 4,2 4,1 

 

 

 

Gosto 

Qualidade 14,5 14,8 15,2 14,5 

Apreciação Global 14,5 14,6 15,4 14,6 

 

  Da análise do quadro 23 podemos observar que a apreciação global da amostra C 

se destaca, melhorando mesmo a classificação relativa ao primeiro momento de 

avaliação conforme reflectido do quadro 22, notando-se que se mantém os maiores 

valores atribuídos para a intensidade da cor, intensidade do aroma e sua qualidade, mais 

intenso em especiarias e valores elevados do frutado.      

Quanto ao gosto, também para a amostra C encontramos escolhas mais positivas 

relativamente aos parâmetros: qualidade do gosto. Apesar dos valores elevados de 

corpo, adstringência, e acidez, elas diminuem relativamente às escolhas do primeiro 

momento de avaliação conforme o quadro 22, tornando o vinho mais apreciado. 

 

4.2.1. Análise em componentes principais dos resultados da análise 
sensorial.    
 Aplicou-se os resultados obtidos na prova sensorial, num programa de estatística 

para análise em componentes principais e procurar assim encontrar as principais 
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diferenças e semelhanças encontradas pelo painel de prova nas quatro amostras de vinho 

tinto do ensaio. 

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)

 Active
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Figura 5. Projecção das variáveis no plano factorial (1x2) 
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Projection of the cases on the factor-plane (  1 x   2)
Cases with sum of cosine square >=  0,00
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Figura 6. Projecção dos casos no plano factorial (1x2) 

 

 Da apreciação das figuras 5 e 6 das projecções das variáveis no plano dos 

factores (1x2), podemos retirar desde logo algumas conclusões: 

Encontra-se pouca influência, para todas as amostras, do sabor amargo, dado que 

em ambos os planos  as projecções estam mais próximo do 0. 

Existem três principais grupos cujos seus elementos têm influência semelhante 

na apreciação dos vinhos: 1º grupo, aroma a compota, aroma a especiarias e aroma 

floral, 2º grupo: gosto ácido, gosto adstringente e gosto persistência acompanhado pelo 

aroma frutado e um 3º grupo que está mais próximo da apreciação global, gosto corpo, 

gosto intensidade, gosto qualidade, aroma qualidade e cor intensidade. 

- Da apreciação da projecção das amostras no plano dos factores 1 e 2 podemos 

observar: 

- Uma semelhança ou proximidade das amostras padrão A1 e amostra B1 (com 

aplicação de leveduras. 

- Marcadas diferenças para todas as amostras do 1º para o 2º momento de 

avaliação, apresentando no primeiro, maior proximidade de factores como a gosto 

acidez, gosto adstringência, gosto persistência e aromas frutados e no segundo momento 

todas as amostras se afastam dessas características aproximando-se mais de aroma a 

compota, especiarias e aroma flora 
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- Mantêm-se no segundo momento uma semelhança entre as amostra A1 e B1. 

- Maior proximidade com os parâmetros de análise, aroma qualidade, gosto 

corpo, gosto intensidade, gosto qualidade e apreciação global, das amostras do primeiro 

para o segundo momento de avaliação, com especial incidência para as amostras C1 e 

C2 (leveduras + enzimas). Também a amostra D (enzimas) que no primeiro momento é 

identificado como D1 se encontra mais afastado deste grupo de parâmetros e no 

segundo momento de avaliação referenciado como D2 se aproxima mais deles, ficando 

melhor colocado que as amostras padrão A e leveduras B, não atingindo no entanto os 

valores da amostra C. 

- Relativamente ao parâmetro, cor intensidade, a sua projecção no plano dos 

factores encontram-se perto dos parâmetros de qualidade e apreciação geral, parâmetros 

referidos no parágrafo anterior, dando ideia duma certa coincidência. São por isso 

também as amostras C (leveduras + enzimas) as que estão mais próximas deste 

parâmetro sendo a D (enzimas) a seguinte. 
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V – CONCLUSÕES 
 
 Do presente estudo é possível concluir, que para as condições experimentais nele 

utilizados, se encontraram algumas diferenças quanto à dinâmica da fermentação 

alcoólica, análise físico-química e prova sensorial dos vinhos obtidos através das quatro 

vinificações, correspondendo às quatro amostras A, B C e D.  

Usar os factores em estudo e obter estas diferenças pode ser uma estratégia para o 

enólogo obter melhor qualidade no vinho a produzir. 

A amostra A, testemunha, cuja fermentação se realizou com leveduras e enzimas 

autóctones, a amostra B em que a fermentação teve prévia inoculação de leveduras 

secas activas de Saccharomyces cerevisiae mas com enzimas autóctones, a amostra C 

com inoculação de leveduras secas activas de S. cerevisiae e de enzimas pectolíticas e a 

amostra D em que as leveduras intervenientes foram as autóctones e se fez a aplicação 

apenas das enzimas pectolíticas industriais    

 Quanto à dinâmica da fermentação, segundo os nossos registos, as lagaretas 

cujos mostos foram inoculados de leveduras secas activas, hidratadas previamente, 

amostra B e amostra C, tiveram um arranque de fermentação mais rápido do que as 

lagaretas correspondentes ao vinho da amostra padrão A e da amostra D, que não 

tiveram inoculação de leveduras. 

 No entanto, no caso presente, após o arranque destas últimas, a fermentação 

alcoólica, processou-se progressivamente mais rápida até que todas as amostras 

atingiram a densidade 1.000 na lagareta, num período muito próximo umas das outras. 

 Também depois do envasilhamento, a finalização da fermentação nas cubas de 

inox até atingir o teor de açúcares residuais abaixo de 4 mg/litro, foram as amostras sem 

inoculação de leveduras que terminaram primeiro tecnicamente a fermentação, mas com 

pequeno avanço. 

Relativamente às características analíticas correntes, não se verificou diferenças 

marcadas entre as quatro amostras do ensaio, o que nos pareceu um resultado normal. 

Estes resultados analíticos podem fazer concluir que para as condições deste 

ensaio, qualquer dos métodos de vinificação, incluindo a do padrão, permitem obter um 

vinho que termina a sua fermentação com valores de açúcar residual dentro dos 

parâmetros de um vinho seco, com valores equilibrados nos parâmetros da análise 

sumária. 
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Da apreciação dos resultados obtidos nas análises químicas mais específicas, é 

importante referenciar que houve alguns resultados quase idênticos para a amostra 

padrão A e as restantes amostras B, C e D do ensaio, relativamente à tonalidade da cor, 

copigmentação, pigmentos poliméricos, ao índice de polimerização e aos pigmentos 

totais. 

Podemos no entanto verificar, pelo aumento de teor em qualquer das amostras B, 

C e D relativamente aos teores da amostra padrão A, que duma forma geral, a utilização 

de enzimas pectolíticos ou inoculação de leveduras S. cerevisiae secas activas, pode 

potenciar um aumento de teor de proantocianidinas (taninos condensados), bem como 

as suas formas monoméricas, flavanóis monoméricos, antocianinas totais, antocianinas 

coradas e o índice de polimerização das antocianinas. 

É possível também observar que as leveduras inoculadas, nas amostra B e C, só 

por si, podem ter um efeito no aumento da cor devida à copigmentação, do teor de 

algumas antocianinas individuais, do poder tanante e nos pigmentos polimerizadas bem 

como a concentração de taninos condensados. 

Verifica-se ainda que a conjugação dos dois factores, inoculação de leveduras 

secas activas e das enzimas pectolíticos, conforme foi utilizado na amostra C, levam a 

uma maior concentração dos compostos acima referidos do que aplicação isoladas de 

um só dos factores nomeadamente a intensidade da cor, os compostos fenólicos totais, 

os compostos flavonoides, alguns flavanóis, nomeadamente a B3, C1, a  (+) catequina, 

(-) epicatequina e a epicatequina-3-0-galato. 

 Conseguimos ainda perceber que para alguns parâmetros são provavelmente as 

enzimas pectolíticas que influenciam o aumento do teor dos compostos, apresentando 

valores simultaneamente mais elevados da amostra C e D, como por exemplo as 

antocianinas totais, procianidinas B1, B2, e ainda a (-) epicatequina. 

 De notar que a amostra padrão A, em fermentação espontânea, apresenta teores 

mais elevados de compostos fenólicos não flavonoides e na cor devida à 

copigmentação, pelo que parece que nas condições do ensaio, as diferentes tecnologias 

utilizadas não servem como arma para modificar estes parâmetros. 

 Para além desta apreciação analítica, a prova sensorial revela-nos também a 

importância da amostra C, com a sinergia de factores enzimáticos exógenos e leveduras 

inoculadas, que tem os melhores valores atribuídos na escolha dos provadores, para 

factores como intensidade global do aroma e sua qualidade, qualidade do gosto e 

apreciação global. 
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 É interessante notar que também a amostra C, mas aqui acompanhada pela 

amostra D, ambas com aplicação de enzimas pectolíticos, apresentam uma intensidade 

de cor mais pontuada pelo painel de prova, o que seria de esperar pela extracção 

produzida pelo factor em causa. Este mesmo factor condicionaria também, pela mesma 

razão, que essas amostras apresentem maiores pontuações quanto ao corpo, 

adstringência e persistência. 

 Genericamente,  podemos concluír  que conforme observado, verificamos um efeito 

positivo para a extracção de muitos compostos importantes para a cor, gosto e estrutura 

dos vinhos, com a aplicação de enzimas pectolíticas exógenas. 

Esse efeito mostra-se potenciado, para alguns compostos, com a inoculação de 

leveduras secas activas de S. cerevisiae. Estas leveduras, só por si, também levam a um 

aumento do teor de alguns compostos relevantes. 

Verificamos haver uma preferência dos provadores, pela amostra C, em quase todos 

os parâmetros sensoriais e alterações nas preferências de todas as amostras com a 

evolução no tempo, sobe A, C e D, e desce B. 

 Finalmente, não podemos deixar de notar, que a amostra padrão A com a 

fermentação espontânea, apresenta valores elevados de intensidade global do aroma, dos 

aromas frutado e compota, bem como intensidade do gosto, que não sendo o mais 

elevado, não deixa de vir ao encontro dos autores que defendem que este método de 

vinificação pode ter influência na estrutura aromática e na tipicidade de certos vinhos. 

 Dado que as pontuações atribuídas pelo painel aos quatro vinhos, não 

apresentam diferenças muito marcadas, o que pode resultar de serem vinhos ainda 

novos, o que os aproxima, fica a interrogação de qual a diferenciação que os vinhos irão 

sofrer, com o seu amadurecimento natural ao longo do tempo. Para responder a essa 

questão, no entanto, um stock dos vinhos das quatro vinificações ficaram em guarda, 

para que possamos esclarecer essa dúvida no futuro.  

. 
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VII – ANEXOS 

 

 
Anexo 1 
 
   Concentração das diferentes moléculas resultantes da degradação dos taninos 
condensados determinados por tiólise (despolimerização catalizada em meio ácido, na 
presença de tolueno-α-tiol) 
 
 
 
Determinação da concentração das várias fracções de proantocianidinas por tiólise 
 
Valores  médios das concentrações em taninos condensados  

Mmol/l (A) 

Padrão 

(B) 

Leveduras 

(C) 

Lev+Enz 

(D) 

Enzimas 

Concentração (+)- catequina 15,5 18,6 21,5 18,8 

Concentração (-) epicatequina  9,7 12,5 15,8 13,5 

Conc.(-)epicatequina-3-galato Nd 1,0 1,8 0,8 

Conc. (-)epigalhocatequina 4,5 4,7 5,0 4,4 

C. (+)catequina β benziltioeter 4,0 6,2 6,9 6,5 

C. (+)catequina α benziltioeter 10,4 15,2 15,4 14,7 

C.(-)epicatequina benziltioeter 133,0 149,3 151,5 151,6 

C. (-)epicatgalato benziltioeter 28,9 34,0 38,9 34,4 
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Anexo 2 

 

Ficha de prova de Vinho Tinto 
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