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II. RESUMO 

 

A evolução da Enologia ao longo do tempo reflecte-se num incremento contínuo na 

qualidade dos nossos produtos vitivinícolas, aumentando de forma inequívoca a 

competitividade dos nossos vinhos. 

A estabilidade de um vinho assegura a manutenção das características físico-químicas 

durante um grande período de tempo, prevenindo assim, futuras turvações após o 

engarrafamento. Se tal não acontece, há que realizar estudos para determinar as causas e a 

natureza da turvação de modo a proceder-se a uma eliminação criteriosa. 

Neste estudo científico, pretende-se identificar um problema de turvação/precipitação num 

vinho licoroso da casta Moscatel de Setúbal, adoptando diversas estratégias para esse 

efeito. Propõe-se igualmente algumas medidas preventivas, para que no futuro, essas 

situações não voltem a ocorrer.  

Os resultados obtidos sugerem que a turvação em questão envolve compostos fenólicos, 

nomeadamente taninos condensados, que são altamente instáveis e reactivos com o 

oxigénio. Assim, num ambiente pouco rico em dióxido de enxofre (SO2), estas estruturas 

formam compostos altamente polimerizados, envolvendo possivelmente a participação de 

outros compostos fenólicos (ex: ácidos fenólicos), que ao longo do tempo, são capazes de 

precipitar e conferir turvação ao vinho.  

 

 

 

 

Palavras-chave: estabilidade; turvação; vinho licoroso Moscatel; compostos altamente 

polimerizados; medidas preventivas 
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III. ABSTRACT 

 

The evolution of winemaking over time reflects a continuous increase in the quality of our 

wine products growing unequivocally our competitiveness. 

The stability of a wine ensures the physical and chemical characteristics over a long 

period of time, preventing future turbidity after bottling. If this doesn’t happen, we must 

conduct studies to determinate the nature and the causes of the turbidity in order to 

proceed to a careful disposal. 

This scientific study aims to identify a problem of turbidity/precipitation in a fortified Muscat 

wine, by adopting various strategies for this purpose. It also proposes some preventive 

measures to prevent such situation form happing again.  

 The results suggest that the turbidity in question involves phenolic compounds, specifically 

condensed tannins, which are highly unstable and reactive with oxygen. Thus, in an 

environment with reduced sulfur dioxide (SO2), these structures form a highly polymerized 

compound, possibly involving the participation of other phenolic compounds (eg: phenolic 

acids), which over time, are able to precipitate and provide wine turbidity 

 

 

 

 

Keywords : stability; turbidity; precipitation; fortified Muscat wine; 

highly polymerized compounds; preventive measures.  

 

 

 



iv 
 

IV. EXTENDED SUMMARY 

 

The clarity of a wine is an essential factor in assessing its quality, since the presentation of a 

clear and bright wine it’s a great concern demonstrated by researchers and wine producers.  

Therefore, the Enology response to wine hazing is throw a treatment of clarification, that 

makes wine more appealing on the sensory point of view and also allow it to stable for a long 

period of time, in other words, the wine acquires stability. 

The clarification process is not always well performed, or the clarity it´s not reached, or even 

it won´t last long (not stable). So, to solve this problem, studies are carried out in order to 

recommend the most appropriate solutions, taking always in account the specificities of each 

wine discovering the causes and the nature of turbidity. 

This scientific study aims to identify a problem of turbidity/precipitation of a fortified Muscat 

wine. To this end, a comparison was made between the physical and chemical 

characteristics of the turbid wines under study and the three unknown stable wines. Then, 

from these results, several hypotheses were formulated regarding the possible causes of 

turbidity, being carried out several tests of stability as well as specific analysis in order to 

confirm these same assumptions. 

The results suggest that the turbidity in question involves condensed tannins, because 

according to the chemical composition of the haze, these compounds proved to be very 

unstable with propensity to form highly polymerized structures, thereby causing over time, 

precipitation and turbidity. These reactions may occur in an environment with low levels of 

sulfur dioxide and manly when wine is brought into contact with oxygen.  

At last, some possible turbidity treatments and a few preventive measures and were 

researched to prevent future problems.  
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VIII. INTRODUÇÃO 

 

Actualmente, face às exigências do consumidor, a apresentação de vinho límpido, 

cristalino e sem depósito na garrafa surge quase sempre como um factor de escolha de um 

vinho em detrimento de outro. 

Um vinho pode ficar límpido após uma clarificação apropriada, mas, passado algum tempo 

este estado pode alterar-se. Desta forma, a Enologia atribui grande importância no estudo 

de sistemas e tratamentos que favoreçam uma limpidez perfeita e duradoura do vinho, 

mantendo-o inalterável em resposta as variações de temperatura, arejamento e exposição 

luminosa, podendo só desta forma, ser considerado estável. Assim, o conceito de 

clarificação pressupõe obtenção de limpidez e o de estabilização remete para a 

conservação dessa limpidez. 

Quando tal não acontece, surgem alterações de estabilidade conferindo ao vinho uma 

turvação e/ou aparecimento de deposito, bem como alterações no sabor, cor e aroma. Por 

conseguinte, para eliminarmos uma turvação, é fundamental identificar as causas do seu 

aparecimento de forma a encontrar-se a solução mais adequada. 

As instabilidades podem ser de origem físico-química, física ou microbiana. Relativamente a 

turvações de origem físico-química, estas podem ser de origem orgânica, onde se agrupa as 

precipitações oxidásicas, proteicas e por colóides polissacarídicos (pectinas e β-glucanas) e 

matéria corante; ou de origem mineral, correspondendo ás precipitações férricas, cúpricas e 

tartáricas. As turvações de origem física, resultam essencialmente de deficiências nos 

tratamentos físicos, enquanto que as de origem microbiana estão relacionadas com a 

proliferação de microrganismos viáveis no vinho. 

Neste sentido, para uma correcta identificação da natureza de uma turvação é fundamental, 

numa primeira fase, proceder a uma caracterização físico-química do vinho em estudo, e se 

possível, compará-lo com outro vinho semelhante que se encontra estável. A segunda fase, 

passa pela realização de testes de estabilidade de forma a confirmar as hipóteses admitidas 

para as possíveis causas de instabilidade. Estes ensaios, podem ser realizados quer ao 

vinho, quer ao seu precipitado, embora neste último os resultados poderão ser pouco 

específicos. 

Por fim, este estudo não fica completo somente com a identificação da turvação, há que 

referir todas as medidas preventivas para que futuras turvações não ocorram.  
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IX. OBJECTIVOS  

 

Actualmente, existem poucos estudos relativos á identificação de uma turvação de origem 

desconhecida. Neste sentido, o objectivo principal desta tese de mestrado é a identificação 

de uma turvação de origem desconhecida e bastante complexa, num caso particular de um 

vinho generoso Moscatel de Setúbal. 

Esta identificação, tem em conta a natureza do vinho licoroso, que foi submetido a um longo 

processo de curtimenta/maceração (cerca de 6 meses), vinificado e conservado com teores 

de dióxido de enxofre livre e total muito reduzidos. No processo de vinificação, as transfegas 

foram realizadas com uma bomba que incorporava muito oxigénio. O vinho apresenta 

também um baixo nível de fenóis totais e tem a particularidade da rolha da sua garrafa ser 

uma “bar-top”.  

Por fim, aconselha-se algumas medidas preventivas de modo a prevenir este tipo de 

turvação.  

 

 

. 
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X. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Caracterização do vinho Licoroso/Generoso Moscat el de Setúbal 

1.1 Generalidades   

Portugal é um país vitivinícola por excelência que apresenta um vasto número de regiões 

que produzem vinho de qualidade com a designação de Denominação de Origem (D.O). O 

Moscatel de Setúbal é um vinho generoso com (D.O), reconhecida desde 1907 e certificada 

pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. Existem dois tipos de 

Moscatéis, o branco “Moscatel-de-Setúbal” e o tinto designado por “Moscatel Roxo”, este 

último mais raro (Feliciano, et al., 2009). 

A produção deste néctar remonta a várias centenas de anos pois no tempo de D. Dinis, já 

existiam referências á fama deste vinho. O primeiro foral data de 1186 onde faz alusão à 

vinha da região, e em 1831, Inglaterra importa vinho de Portugal mencionando ser 

proveniente da Vila de Setúbal (Dias, et al., 1995).  

Este licoroso, tem uma tonalidade que varia entre o topázio claro ao topázio queimado e 

possui uma graduação alcoólica entre 17 e 20% (v/v). A elaboração deste vinho conta com, 

pelo menos, 67% da casta Moscatel Graúdo, para ser denominado “Setúbal” e 85% para ser 

“Moscatel de Setúbal” (Fortuna, et al 2001; Decreto-Lei nº 13/92 de 4 de Fevereiro de 1992. 

Diário da República nº 29-I Série-A. Ministério da Agricultura. Lisboa). Esta casta confere-lhe 

um aroma inconfundível e sabor delicado diferenciando-se de qualquer outro tipo de vinho. 

Segundo Martins (2001), os aromas primários desta casta são de tília, maçã e marmelo com 

toques florais tornando os vinhos exuberantes com um gosto poderoso e melado. 

O moscatel de Setúbal é normalmente servido como aperitivo ou acompanhando 

sobremesas á base de ovos, para esse efeito, deve estar a uma temperatura de 12ºC.  

Os moscatéis produzidos na empresa José Maria da Fonseca possuem toda uma história de 

mais de 150 anos por dentro de uma simples garrafa (www.jmf.pt).  

Para João Inácio Ferreira Lapa os moscatéis do Sr. José Maria da Fonseca são um 

monumento de arte agrícola e uma glória nacional. Estávamos em 1868 quando este grande 

elogio foi proferido (Salvador, 2006). 
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1.2 Moscatel de Setúbal* (Vitis vinífera, L.) 

A casta Moscatel de Setúbal é originária do Egipto, onde acredita-se que se expandiu no 

Mediterrâneo com a ascensão do império romano (Dias et al., 1995; Fortuna, 2001). 

Esta casta conhecida internacionalmente como Moscatel de Alexandria é uma variedade 

essencial na região de Palmela/Setúbal, que permite a obtenção desde vinhos tranquilos até 

ao tão aclamado vinho generoso Moscatel de Setúbal. 

Uma outra variedade, o Moscatel Roxo também produz vinhos generosos de uma qualidade 

inquestionável. Em termos de maturação, esta é a primeira casta a ver vindimada, pois 

apresenta um ciclo curto, enquanto que o Moscatel da Alexandria tem um ciclo longo 

(Fortuna et al., 2001). 

Segundo o Decreto-Lei nº 13/92 de 4 de Fevereiro de 1992. Diário da República nº 29-I 

Série-A. Ministério da Agricultura. Lisboa, as castas recomendadas para a elaboração deste 

vinho são as seguintes: 

- Na produção de vinho branco é recomendada a casta Moscatel-de-Setúbal e são 

autorizadas as castas Fernão-Pires, Arinto, Boal-e-Alicante, Olho-de-Lebre, Malvasia-Fina, 

Rabo-de-Ovelha, Roupeiro, Tália, Tamarez e Vital. 

- Na produção de vinho tinto é recomendada a casta Moscatel-Roxo e são 

autorizadas as castas Castelão-Francês ou Periquita, Alfrocheiro, Bastardo, Espadeiro e 

Monvedro. 

  

* (Sin. Moscatel Graúdo) 
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1.3 A Região 

A região vitícola da península de Setúbal, que engloba geograficamente a totalidade do 

distrito, está situada nas proximidades de Lisboa e Setúbal estando enquadrada no território 

compreendido entre as Reservas Naturais dos Estuários dos rios Tejo e Sado.  

Nas encostas da cordilheira da serra da Arrábida, que vai desde Palmela ao cabo Espichel, 

encontramos vinhedos com a casta Moscatel de Setúbal, que aqui atinge uma qualidade 

suprema, sobretudo na região de Azeitão.  

As vinhas da península de Setúbal dividem-se em duas zonas: uma montanhosa, variando a 

altitude entre 100 a 500 metros e as planícies dos concelhos de Palmela e Montijo, 

estendendo-se pelo litoral alentejano. Estas características condicionam o clima que se faz 

sentir nesta região (Almeida et al., 2006). 

Assim, registam-se influências climáticas dos rios Tejo e Sado e da proximidade do mar. A 

serra da Arrábida tem um papel relevante na moderação climática. Aliás, pensa-se que o 

segredo do sucesso do Moscatel de Setúbal está na influência atlântica desta Serra, que 

permite que a acidez natural desta casta permaneça intacta, contrastando com os Moscatéis 

produzidos nas planícies de climas mais quentes que por norma são mais doces mais 

pesados e menos ácidos (Alemão, 2010). 

Os solos nesta região podem ser de natureza argilo-calcárica bem como arenosos. 

O clima é do tipo mediterrâneo, e no verão, predominam dias quentes e secos e noites 

húmidas. Os invernos são frios e pouco chuvosos, com valores médios de precipitação 

anual variam entre os 550 a 750mm. (Afonso 2010; Almeida et al., 2006). 

A área de vinha não excede os 330ha uma superfície que não permite grandes volumes de 

exportação sendo este vinho consumido maioritariamente nas zonas de Setúbal e Lisboa 

(Martins, 2001).  
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1.4 Tecnologia de Vinificação 

Á semelhança de qualquer outro vinho, o seu fabrico começa com a vindima. A qualidade da 

uva, bem como a marcação da data de vindima e todo o processo decorrente, determinam a 

qualidade final do vinho. Geralmente, no fim de Setembro, inicio de Outubro colhem-se as 

uvas para produzir este vinho licoroso. 

No processo de vinificação, é seguido o método de vinificação tradicional, legalmente 

autorizado, que conduz a vinhos de qualidade superior. Na figura 1, representa o esquema 

que pretende ilustrar o processo de vinificação usado na região de Setúbal (Bravo, 2008). 

Esta tecnologia consiste numa curta fermentação (dois a quatro graus na cuba) com 

contacto pelicular, onde posteriormente é interrompida pela adição de aguardente vínica 

seleccionada numa percentagem entre 58-77% (v/v). Deste modo, a quantidade de 

açúcares não fermentados, açúcar residual, confere a doçura característica a este tipo de 

vinhos (90-200 g/l), assim como o grau alcoólico 17 a 20% (v/v). É de salientar, que a 

qualidade da aguardente é muito importante pois irá influenciar as características 

organolépticas e a estabilidade químico-enológica do vinho (Feliciano et al., 2009) 

Neste processo de fortificação, a aguardente tende a ser a mais neutra possível de modo a 

realçarem-se as características varietais do Moscatel de Setúbal. No caso do enólogo 

Domingos Soares Franco, este para a sua colecção privada de moscatéis usa uma 

aguardente proveniente da região de Armagnac (www.jmf.pt).  

Em seguida, o produto resultante deste processo fica em contacto pelicular até ao fim do 

Inverno (3 a 6 meses) para obter maior estrutura fenólica conferindo-lhe a tipicidade 

desejada. Seguidamente, é transfegado e as suas massas prensadas de modo a obter-se o 

“vinho de prensa” que posteriormente é adicionado ao líquido anteriormente separado 

(Fernandes, 2008). 

Por fim, o produto obtido envelhece durante um período mínimo de 2 anos em cascos de 

madeira de carvalho usada, iniciando assim o estágio. Chegando a etapa do 

engarrafamento o vinho é previamente estabilizado a frio, filtrado e loteado com vinhos da 

mesma colheita de modo a realçar as suas características organolépticas.  

 Para ser um Moscatel de Setúbal tem de ser previamente aprovado pela “Comissão 

Vitivinícola Regional da Península de Setúbal” (C.V.R.P.S.). 
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Figura 1. Esquema do processo de vinificação do vinho Moscatel de Setúbal Fonte: 

(Bravo, 2008). 
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1.5 Estágio – Influência das condições de envelhecimento 

Os vinhos licorosos e em especial o Moscatel, é tradicionalmente envelhecido em tonéis 

usados, por vezes ate parcialmente em vazio, sob condições oxidativas e com diferentes 

variações de temperatura. 

O oxigénio representa um papel fundamental em várias reacções químicas durante o 

envelhecimento. O vinho é posto em barricas de carvalho que podem variar em termos de 

idade (20 a 80 anos) e tamanho (200 a 5000 litros), facilitando assim a maior ou menor 

difusão do oxigénio e da componente aromática extraída da madeira, esta última, 

considerada de menor importância (Cutzach et al., 2000). 

Desta forma, a variação destes factores está relacionada com o perfil final do vinho que se 

pretende obter. 

Este fenómeno oxidativo, bem como o tipo de barrica e as condições de temperatura são 

indispensáveis para o desenvolvimento do aroma dos vinhos licorosos. Cutzach et al., 

(1999) usando técnicas modernas de identificação de compostos voláteis em vinhos 

licorosos pode afirmar que estes vinhos têm um aroma característico. Esse aroma, está 

associado a concentração de vários compostos voláteis tais como o Furfural, 5-

etoximetilfurfural e o sotolon [3-hidroxi-4,5-dimetil-2(5H)-furanona] que caracterizam  o 

aroma dos vinhos à medida que estes envelhecem. 

Assim, o vinho vai ficando mais oxidado, podendo-se concluir que o sotolon é um indicador 

de oxidação nos vinhos licorosos. 

Num estudo realizado por Cutzach et al., (2000) refere que se o estágio do vinho for a 37ºC 

depois de um ano desenvolver-se-ão aromas complexos semelhantes a vinhos com mais de 

6 anos, apresentando nuances de nozes damascos secos, mel e café torrado. Este estudo 

contempla que se o mesmo vinho for envelhecido sem a presença de oxigénio estas 

nuances são muito menos intensas e o aroma apresentar-se-á fechado, quase reduzido, 

contrariando o perfil natural deste tipo de vinhos. 

Outro autor, Chatonnet, (1991) afirma que a madeira nova não tem sotolon, sendo que esta 

molécula pode ser formada através da libertação dos taninos elágicos da madeira durante o 

processo de oxidação.  
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1.5.1 Efeitos da temperatura no envelhecimento do vinho licoroso Moscatel 

de Setúbal  

 

O envelhecimento deste licoroso pode ser feito recorrendo a um tratamento prolongado com 

altas temperaturas (ex: 60 dias a 50ºC). Este procedimento, altera a cor e certos aromas dos 

vinhos aproximando-os de vinhos com idades mais avançadas, ganhando assim uma 

complexidade similar aos vinhos generosos produzidos na Madeira. 

 

Esta técnica, é um pouco semelhante á estufagem natural ou canteiro onde utiliza pequenas 

barricas de carvalho americano, possibilitando assim uma evolução com uma celeridade 

singular. 

Desta forma, o envelhecimento no inverno, a estufa chega a temperaturas negativas durante 

a noite e durante o dia, pode chegar aos 18ºC. No verão contrasta com temperaturas dos 15 

aos 50 ºC. No vinho, as temperaturas oscilam entre 8 e 12 ºC no inverno e no verão entre 24 

e 28ºC.  

 

Por outro lado, antigamente pensava-se que se podia aquecer os vinhos sem a presença de 

oxigénio que acelerava o processo de envelhecimento e ainda aumentava a qualidade. Esta 

prática foi abandonada, pois os efeitos não se revelaram promissores (Cutzach et al., 2000) 

 

1.5.2 Modificações físico-químicas durante o envelhecimento  

Após um período mínimo de 24 meses de maturação algumas alterações ocorrem nestes 

vinhos generosos.  

 

Um estudo realizado por Franco e Singleton (1984) para determinar o impacto da evolução 

do envelhecimento nas características físico-químicas nos vinhos moscatéis de 0 a 77 anos 

em barrica, indicou que o conteúdo não flavonóide aumenta com a idade de 150 mg/l a 1100 

mg/l em ácido gálhico devido a fenómenos de evaporação e extracção dos componentes da 

madeira.  

Os açúcares, a acidez fixa e volátil também tendem a aumentar com o tempo. O conteúdo 

flavonóide foi maior em vinhos processados com maior contacto pelicular.  
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2. Alterações de Estabilidade - Turvações   

Normalmente todos os tipos de vinhos tendem a apresentar uma turvação natural que 

desaparece após o processo de clarificação. No entanto, poderão surgir alterações á sua 

limpidez tornando-os turvos e na maior parte dos casos, com um precipitado evidente. 

A estabilização de um vinho é definida como os procedimentos envolvidos para a obtenção 

de uma perfeita limpidez durante um longo período de tempo, em resposta às diferentes 

alterações que o vinho possa estar sujeito, tais como, variações de temperatura, arejamento 

e exposição luminosa (Jackson, 2008).  

Este procedimento, tem de ser cuidadosamente aplicado e fundamentalmente tem de ser 

específico para o tipo de problema a resolver, caso contrário, poderá criar problemas na 

qualidade final do vinho. 

Assim, as turvações podem ser de origem física, microbiológica e físico-química.  

 

2.1 Turvações de origem Física 

Aparecem normalmente em situações de filtrações defeituosas e irregulares. A turvação 

ocorre quando uma parte do material de filtração, por exemplo terras de diatomáceas ou 

fibras de celulose é encontrado no vinho.  

2.2 Turvações de origem Microbiana 

Os microrganismos presentes no processo fermentativo ou no habitat da adega, são os 

elementos mais importantes para a formação deste tipo turvação.  

Deste modo, as principais alterações microbianas são devidas a bactérias (lácticas ou 

acéticas) originando doenças no vinho como a manite, o amargor, o pico láctico, pico 

acético, a gordura ou a volta, que provocam turvações ou ainda devido a leveduras (fungos 

unicelulares) que em vinhos que possuem mais do que 1g/dm3 de açúcar residual podem 

resultar em refermentações e turvações/precipitações indesejáveis, como é o caso da flor 

vulgar (Boulton et al., 1996). 

 No entanto, a presença desses microrganismos tem de possuir uma concentração de 100 

000 UFC/ml para a turvação ser exclusivamente de origem microbiológica, perdendo-se 

assim a limpidez ao vinho. 
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Se o vinho contem microrganismos abaixo dessa concentração, ele está límpido mas 

instável e a sua limpidez é passageira se manifestar um crescimento bacteriano (Cuinier, 

1983). 

A correcta higienização da adega bem como a utilização de sulfuroso previnem este tipo de 

turvações.  

2.3 Turvações de natureza Físico-Química 

As principais alterações físico-químicas que o vinho sofre capazes de causar turvações são 

fundamentalmente de natureza coloidal, férrica, cúprica, oxidásica, tartática, proteica e por 

vezes, turvações causadas por polissacarídeos (β-glucanas ou pectinas). 

 

2.3.1 Instabilidade Coloidal 

O estado coloidal está ligado a alguns problemas de instabilidade, como por exemplo a 

instabilidade proteica em vinhos brancos, casses férricas e cúpricas, precipitações da 

matéria corante, entre outros (Caldeira, 1989). 

Os colóides podem dividir-se em colóides liófobos e colóides liófilos, em função da sua 

afinidade com o solvente. Se o solvente for a água, os colóides designam-se por hidrófobos 

e hidrófilos. 

A instabilidade dos colóides hidrófobos, está ligada a floculação. Este fenómeno é 

caracterizado pela agregação de partículas pequenas dando origem a flocos de maior 

dimensão capazes de precipitar (Ribéreau-Gayon et al., 1997). 

Analogamente, a sua estabilidade está relacionada com o valor das forças de atracção entre 

partículas, forças repulsivas (carga eléctrica), força da gravidade e com a dimensão das 

partículas, quanto menor for a dimensão da partícula, menor será a velocidade de 

precipitação, (Saucier, 1997). 

Nos colóides hidrófilos, a carga eléctrica das partículas (neutralização da carga) e a 

absorção do solvente (desidratação dos colóides) surgem como os principais factores de 

instabilidade coloidal. Para tal, calor, taninos e etanol podem provocar essa instabilidade.  

Os colóides podem causar problemas ao nível da clarificação e estabilização dos vinhos. 

Estes podem ser classificados de acordo com a sua estrutura e o seu peso molecular. 

Assim, os colóides com estrutura globular têm um poder colmatante bastante fraco não 
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apresentando problemas no processo de clarificação dos vinhos. Contudo, os colóides de 

estrutura linear, como as pectinas e glucanas, impedem as partículas que causam turvação 

de sedimentarem naturalmente, dificultando quer as colagens quer a clarificação (Villetaz, 

1988). 

2.3.1.1 Colóides Polissacarídicos   

Segundo Boulton et al., (2001) os polissacarídeos são um dos principais grupos das 

macromoleculas do vinho, variando entre 300 mg/l a 1000 mg/l.  

Villettaz, (1988) divide estes compostos em dois grandes grupos, os que são provenientes 

do bago e aqueles que são libertados por microrganismos durante o processo de vinificação. 

Neste primeiro grupo inclui-se as pectinas e as β -glucanas, esta ultima produzida pela 

Botrytis Cinerea.  

A formação de turvação provocada pelas pectinas é caracterizada pela formação de uma 

solução gelatinosa no vinho. O problema pode ser agravado se o mosto for previamente 

fervido. Contudo, os níveis de pectinas podem ser reduzidos pela adição de uma preparação 

enzimática de maceração, contendo enzimas pectolíticas. A acção da pectinase vai separar 

o polímero da pectina, ficando uma estrutura simples, não coloidal e com subunidades do 

ácido galactorónico que é facilmente removido por colagem. (Jackson, 2008) 

Dubourdieu (1982) refere que em contaste com os polissacarídeos de uvas sãs, as β- 

glucanas são produzidas pela Botrytis cinerea de uvas infectadas e consequentemente 

podem causar graves problemas ao vinho.  

Estes polissacarídeos, formam uma matéria filamentosa, obstruindo os poros contribuindo 

para a colmatação dos filtros durante o processo de filtração. Este problema é ainda mais 

sério, se o vinho for rico em etanol, pois o álcool vai contribuir para uma agregação mais 

acentuada das glucanas (Jackson, 2008). 

 Como as β- glucanas estão localizadas debaixo da película dos bagos, uma suave colheita, 

esmagamento e prensagem minimizam a sua extracção (Ribéreau-Gayon et al.,2000). 

 

2.3.2 Turvações de origem Mineral 

Os catiões minerais estão presentes naturalmente nos mostos e vinhos em teores não 

tóxicos. (Ribéreau-Gayon et al., 1998). Assim, as contaminações surgem no decorrer do 

processamento industrial do vinho, tendo inúmeras origens como por exemplo: 
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equipamentos utilizados na vinificação, aditivos exógenos, factores atmosféricos e praticas 

culturais.  

Contudo, durante a estabilização natural do vinho ocorre a precipitação natural desses 

compostos sob a forma de sais orgânicos e/ou sulfuretos e por absorção e adsorção de 

leveduras e bactérias. (Brandolini et al., 2002) 

As turvações de origem mineral podem dividir-se entre turvações férricas e cúpricas. No 

caso da casse cúprica apresenta uma cor castanha, enquanto que a casse férrica pode 

variar entre a cor branca (complexo Fosfato-ferrico) e a cor azul (complexo Tanato-ferrico). 

 

2.3.2.1 Casse Férrica 

Sempre que um vinho apresenta um elevado teor de ferro, normalmente acima dos 10 mg/l, 

pode originar uma turvação ou alteração de cor denominada por casse férrica. (Curvelo-

Garcia,1988). 

Os teores de ferro presentes no vinho provêm da natureza da própria uva (2 a 5 mg/l), bem 

como das partículas de terra que acompanham a uva, materiais usados na vindima, 

equipamentos e aditivos e auxiliares tecnológicos (Curvelo-Garcia,1988). 

O ferro ao abrigo do ar apresenta-se sobre a forma de Fe (II), ferroso e quimicamente 

estável, pois não forma complexos insolúveis mantendo a limpidez do vinho. Contudo, 

aquando do arejamento, o ferro fica na sua forma oxidada, férrica Fe (III), originando 

combinações insolúveis com o ácido fosfórico ou com taninos que precipitam e causam 

turvações. 

Se as combinações forem com o ácido fosfórico forma-se um complexo insolúvel de fosfato-

férrico com uma cor esbranquiçada, principalmente pela combinação de iões férricos com 

iões fosfóricos. Estas reacções ocorrem em vinhos brancos. No caso do precipitado ser 

constituído por ligações de ferro com taninos forma-se um complexo tanato-férrico de cor 

azulada muito usual em vinhos tintos. 

Alguns vinhos ricos em ferro e arejados podem não turvar pois o Fe(III) pode ligar-se em 

complexos solúveis com os ácidos orgânicos. 

 Para o aparecimento da casse férrica, alguns factores são essenciais como: o teor de ferro 

(acima dos 10mg/l) e na forma férrica, pH, temperatura, luminosidade, arejamento, a adição 
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de fosfato de amónio durante a fermentação, adições exógenas (taninos) e a má 

conservação do material de vinificação.  

Os níveis de ferro presentes nos vinhos não são susceptíveis de causar problemas de 

ordem toxicológica (Ribéreau-Gayon et al., 1988). É de referir também que hoje em dia 

devido á evolução tecnológica e ao emprego de aço inoxidável na maioria das adegas os 

fenómenos de casse férrica são cada vez mais raros. 

 

2.3.2.2 Casse Cúprica 

O cobre presente no vinho tem origem na natureza da própria uva mas fundamentalmente, 

provem dos tratamentos cúpricos anticriptogâmicos, onde este elemento apresenta-se sobre 

a forma iónica onde possui uma elevada capacidade de ser assimilado (Vasconcelos e 

Azenha, 2001). 

No entanto, no decorrer da fermentação, este metal precipita quase na sua totalidade, sob a 

forma de sulfuretos muito insolúveis juntamente com leveduras, originando vinhos com 

teores muito pequenos 0,2 a 0,4 mg/l (Curvelo-Garcia et al., 1988). 

Durante a conservação os teores de cobre podem aumentar se entrarem em contacto com 

materiais de cobre, latão e bronze e no caso dos vinhos licorosos através da aguardente 

seleccionada (Almeida et al., 1994). 

A casse cúprica ocorre quando o vinho tem teores superiores a 1 mg/l de cobre, o cobre, em 

ambiente redutor, na ausência de proteínas e em presença de anidrido sulfuroso livre forma 

combinações insolúveis que precipitam e turvam o vinho originando um depósito castanho-

avermelhado. Deste modo, o SO2 existente no vinho pode ser reduzido a SH2, que reage 

com o ião Cu (II), formando-se o sulfureto cúprico coloidal. Estes fenómenos são acelerados 

na presença de luz e de temperaturas elevadas. 

Ao contrario da casse férrica, a turvação cúprica produz-se ao abrigo do ar algum tempo 

após o engarrafamento. 

Este fenómeno á semelhança da casse férrica, também é cada vez mais raro dado ao 

abandono de materiais contendo cobre. 
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2.3.3 Estabilização Tartárica 

A estabilização tartárica pode ser adquirida como a remoção do excesso de 

hidrogenotartarato de potássio (KHT), este ácido pouco solúvel, e do tartarato neutro de 

cálcio (TCa), insolúvel. Estes ácidos, são a principal causa da formação de depósito de 

cristais nas garrafas de vinho (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 

Estes depósitos não são minimamente perigosos para a saúde humana e podem ser 

facilmente decantados, mas para a maioria dos consumidores constitui um defeito, sendo 

portanto essencial, a sua remoção. 

O ácido tartárico é um ácido constituinte das uvas, não volátil e sem odor, estando no vinho a 

concentrações entre 2 a 6 g/l (Ribéreau-Gayon et al., 1998 e Flanzy 1998).  

A solubilidade do KHT diminui com o aumento do teor de etanol produzido após o processo 

de fermentação. Assim o vinho fica sobressaturado em KHT ocorrendo a precipitação deste 

sal no meio. (Lubbers (1977) Flanzy (1998); Ribéreau-Gayon et al., (2000); Santos et al., 

(2000). 

O pH também influencia a solubilidade do KHT, este tem um máximo de precipitação a um 

pH de 3,7 (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 

A instabilidade do TCa é menos comum do que o KHT, embora este sal seja dez vezes 

menos solúvel que o KHT (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Para mais, a sua precipitação não 

ocorre a baixas temperaturas e não é influenciável pelo teor em etanol (Postel, 1983). Só o 

aumento de pH é que tem relativa influência na precipitação deste sal. (Flanzy, 1988)  

O uso excessivo de desacidificadores como o carbonato de cálcio, é uma das principais 

causas para o desenvolvimento deste tipo de instabilidade. 

Boulton et al., (1993) e Jackson, (2008) afirmam que o tempo de cristalização espontânea 

do tartarato neutro de cálcio é muito superior ao do bitartarato de potássio, devido a 

passagem lenta da forma L para a forma D. Quando tal sucede, estão reunidas as 

condições para ocorrer instabilidade cálcica nos vinhos engarrafados. 

 

2.3.4 Casse Proteica 

A formação de precipitados em vinhos já engarrafados pode prejudicar seriamente a 

imagem e reputação de uma marca. Um dos principais factores que afectam a estabilidade 
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dos vinhos brancos durante a sua conservação é a instabilidade proteica (Hsu e Heatherbell, 

1987). 

Assim, existem alguns factores de instabilidade intrínseca ou extrínseca que dependendo 

das condições dos vinhos e das suas características estruturais, podem causar uma lenta 

desnaturação das proteínas tornando o vinho turvo. Factores como a variação do pH, 

temperatura, teor alcoólico, presença de metais, oxigenação, variação do estado coloidal 

das partículas e interacção com compostos fenólicos, são exemplos causadores de 

instabilidade. (Sarmento et al., 2000) 

 

 2.3.4.1 Estabilidade Proteica 

Waters et al., 1991 refere que os próprios polissacarídeos presentes no vinho branco 

conferem uma certa estabilidade proteica sendo portanto uma forma alternativa de alcançar 

estabilidade. Assim, as proteínas ligadas a polissacarídeos, glicoproteínas, são aquelas que 

apresentam uma maior estabilidade. 

Em contrapartida, as proteínas de baixo peso molecular 16 e 30 kDa, e com baixo ponto 

isoeléctrico estão relacionadas com a instabilidade proteica (Mesquita et al., 2001; Sarmento 

et al., 2000). 

Num estudo, Waters et al (1992) revela que as proteínas termo-sensíveis presentes no 

vinho proveniente da casta Moscatel da Alexandria, apresentam um peso molecular entre 24 

e 32 kDa. 

Riou (2002) pode-se concluir que as proteínas representam uma pequena parte do 

precipitado proteico “natural”, que também é constituído por compostos fenólicos e 

polissacarídos.  

2.3.4.2 Proteínas Instáveis 

Relativamente às proteínas que formam a turvação estas podem ser instáveis a longo termo 

mesmo que tenham sido estáveis a curto/médio prazo. Existem assim, dois tipos de 

proteínas envolvidas neste fenómeno, sendo ambas “pathogenesis-related proteins” (PR) 

que se dividem em “thaumatin-like proteins” e o outro tipo, estão incluídas vários tipos de 

“quitanases” (Jackson, 2008). 
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É de salientar que este grupo constitui a maioria das proteínas solúveis no vinho e mosto, 

variando de 50 a 100 mg/l, podendo chegar a 250 mg/l na casta Moscatel da Alexandria 

(Pocock et al., 2000 e Jackson, 2008). 

 

Estas proteínas formam-se na película do bago, em uvas que foram infectadas ou 

danificadas durante a colheita. Desta forma, estão envolvidas no mecanismo de defesa em 

resposta a ataques de fungos, bactérias ou vírus. 

 A vindima mecânica, associada a um longo transporte sem os cuidados devidos, pode 

promover uma extracção exagerada deste composto, levando a utilização de maiores doses 

de bentonite para a estabilização do vinho (desde 0.5 a 1.0 g/l). Outro factor para a 

formação de turvação segundo Pocock et al., (2007) aparenta ser a concentração de sulfato.  

 

A instabilidade destas proteínas está ligada a sua resistência proteolítica, estabilidade em 

meio acido e a fraca ligação que têm como os taninos. Por conseguinte, podem resistir aos 

processos de fermentação e maturação, desnaturando lentamente durante o 

envelhecimento em garrafa, produzindo nessa fase instabilidade. 

 

2.3.4.3 Formação do Precipitado 

A formação da casse proteica resulta da desnaturação e consequente insolubilização de 

proteínas depois do processo fermentativo. As “pathogenesis related proteins” tendem a 

agregar-se durante o armazenamento do vinho, levando a sua consequente floculação, 

resultando por fim, na formação de uma neblina visualmente detectável (Marangon et al., 

2010). 

Este fenómeno pode parecer confuso, pois não está directamente relacionado com o teor 

total de proteínas, estando sim, com o conjunto de factores que causam a instabilidade 

proteica referidos anteriormente, pois cada tipo de proteínas comporta-se de maneira 

diferente (Jackson, 2008; Esteruelas et al., 2011). 

 

Pocock et al. (2007) refere que o processo de casse proteica está dependente de 

componentes proteicos e não-proteicos, um enigmático (factor X). Contudo, a natureza da 

importância deste factor ainda não está devidamente estudada. Esta equipa de 

investigação, usando modelos artificiais de vinho, propõe que o ião sulfato surge como 

principal candidato para este factor. 
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2.3.4.4 As Proantocianidinas na Turvação Proteica 

A reactividade proteína-proantocianidina, está subjacente a formação de partículas coloidais 

onde a sua complexidade resulta numa possível causa de instabilidade, estando assim 

dependente das estruturas das proteínas e das proantocianidinas (PA); concentração 

proteína/PA e por último das condições do meio (pH, força iónica, temperatura e solvente) 

(Carvalho et al., 2004). 

 

Koch e Sajak (1959) estavam entre os primeiros investigadores que determinaram que as 

proteínas da uva precipitadas pelo calor formavam sedimentos ligados com os taninos. 

Somers e Ziemelis (1973) sugeriram que aproximadamente 50% de proteína de vinho liga-

se a um grupo minoritário de compostos fenólicos, e essa porção era responsável pelo 

aparecimento de turvações. Yokotsuka et al., (1991) descobriram que taninos e proteínas 

devidamente isolados, interagem entre si, formando uma nébula numa solução tampão de 

tartarato. 

Waters et al., (1995) detectou a presença de PA (0,02-4,9% w / w) em turvações naturais de 

carácter proteico ou induzidas pelo calor em vários vinhos brancos. Finalmente, em 2007 

Pocock et al., mostrou que a colagem a vinhos brancos com PVPP (Polivinilpirrolidona) 

resulta numa redução da turvação proteica, pois a componente fenólica desempenha um 

papel fundamental neste fenómeno. 

 

Outros investigadores, Oh et al., (1980) e Siebert, et al., (1996) sugeriram que os 

mecanismos hidrofóbicos de interacção como o modelo conceptual proposto onde assenta 

que as proteínas tem um número fixo de locais de ligações fenólicas. Estes locais, são 

expostos quando a proteína é desnaturada, como por exemplo em fenómenos de 

aquecimento. Inicialmente, os complexos proteína-tanino condensado são solúveis, mas á 

medida que o complexo vai crescendo torna-se insolúvel resultando uma turvação (Siebert, 

2006). 

 

Alguns estudos revelam que o principal modo de interacção entre proteínas e taninos 

condensados são por meio de ligações hidrofóbicas, sendo menos importantes as ligações 

de hidrogénio.  

Assim, um dos factores que poderá estar por detrás da turvação depois do engarrafamento 

pode ser o decréscimo do potencial redox do vinho. Este panorama, conjugado com 

variações de temperatura durante este período, pode levar á exposição dos locais de 

ligação hidrófobos das proteínas do vinho, permitindo uma complexação tânica, conduzindo 
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desta forma, á formação de turvação durante o envelhecimento em garrafa nos vinhos 

brancos (Oh et al., 1980 e Siebert et al., 1996). 

2.3.5 Casse Oxidásica 

Na formação da casse oxidásica os taninos do vinho e os compostos fenólicos em geral, 

podem estar envolvidos directa ou indirectamente neste fenómeno. Aquando da exposição 

do oxigénio, os taninos oxidam e polimerizam-se em pigmentos acastanhados formando 

colóides que difractam a luz, causando assim turvações, perdas ao nível da cor, sabor e 

aroma (Ferreira et al., 2002 e Jackson, 2008). 

A casse oxidásica surge mais frequentemente em uvas atacadas por fungos por acção da 

lacase, pois esta enzima é mais resistente á acção do dióxido de enxofre (SO2). Nestas 

situações só mesmo a pasteurização poderá ser o único meio para proteger o mosto. Os 

cuidados preventivos devem começar na vinha, onde as uvas devem ter um bom estado 

sanitário e ainda, um transporte adequado para a adega. 

Uma arma que os enólogos têm para combater os fenómenos de oxidação é a aplicação de 

dióxido de enxofre (SO2), que é ao menos tempo, um antiséptico, combatendo os 

microrganismos, e antioxidásico que leva a inibição ou destruição de algumas enzimas 

como a tirosinase e a lacase que são fundamentais no processo de acastanhamento 

enzimático.  

Contudo, há que ter algumas precauções pois doses excessivas de SO2 podem 

comprometer a qualidade de um vinho e seus aromas (Ribéreau-Gayon et al., 2006). Neste 

sentido, foi estudado uma substituição parcial deste composto com o uso de ácido ascórbico 

(vitamina C), devido às suas propriedades de redução e remoção do oxigénio. No entanto, 

este composto poderá ter um papel oxidativo dependendo do seu teor no vinho (Bradshaw 

et al., 2001). Aliás, alguns investigadores referem que em vinhos brancos o uso de SO2 em 

combinação com o ácido ascórbico pode acelerar o consumo de SO2 produzindo mais 

rapidamente o acastanhamento (Bradshaw, et al., 2004; Ferreira et al., 2002). 

Segundo Boulton et al., (2001) a principal razão para o acastanhamento, é devido á 

capacidade regenerativa dos fenóis em reacções oxidativas acopladas com outros 

compostos, e de reacções não oxidativas de acastanhamento. Assim, podem existir por 

exemplo, reacções de auto-oxidação dos flavanóis catalisadas por Fe2+ provocando 

descoloração no vinho ou ainda, reacções de polimerização ou de catálise com oligomeros 

de 3-flavanóis provocando pigmentos poliméricos de grandes dimensões e insolúveis. 
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Num estudo mais recente em 2006, Sioumis et al., afirmam que o acastanhamento está 

fortemente relacionado com as reacções redox dos polifenóis, com um grupo o-difenol como 

os ácidos gálhico, caftárico, 2-S-glutationilcaftárico, sendo estes os principais agentes de 

acastanhamento. 

Os mecanismos de oxidação no vinho são classificados como sendo de natureza enzimática 

ou não enzimática no que diz respeito á iniciação do processo. 

 

2.3.5.1 Processo Enzimático 

No mosto ocorre fundamentalmente o de natureza enzimática, onde em presença do 

oxigénio, as enzimas polifeniloxidase (PPO) e peroxidase (POD) são capazes de oxidar os 

substratos característicos da lacase e tirosinase (Singleton, 1987). 

Estas reacções enzimáticas estão fortemente relacionadas com o conteúdo hidroxicinâmico, 

onde o ácido cafetárico e o coutárico são oxidados pela (PPO) produzindo o-quinonas, um 

poderoso oxidante responsável por alterações de cor e tonalidade (Cheynier et al., 1995). As 

o-quinonas podem reagir com hidroquinonas em reacções de polimerização e condensação 

muito lentas levando á formação de pigmentos acastanhados (Robards et al., 1999). 

A glutationa (GSH), pode intervir no processo de oxidação do mosto, ao produzir GRP 

(“grape reaction product”) que não é oxidada pela catecolase limitando assim a formação de 

pigmentos acastanhados.  

 

2.3.5.2 Processo Não-Enzimático 

As reacções não enzimáticas, denominadas por reacções químicas de oxidação são 

directamente ligadas á presença de luz (Main, 1992). As oxidações dos fenóis no processo 

não enzimático e consequente polimerização dos produtos oxidados, poderá ser devido a 

reacções de catálise pelo cobre ou ferro. Outro mecanismo poderá passar pela 

polimerização de fenóis e outros componentes no vinho incluindo a condensação com o 

acetaldeído ou acido glioxílico (derivado da oxidação do acido tartárico). 

Durante este processo não-enzimático, o-difenóis são oxidados pela o-quinona e o oxigénio 

é reduzido a peróxido de hidrogénio (Waterhouse e Laurie, 2006). As quinonas formadas 

neste processo, bem como os seus produtos primários são bastante instáveis podendo 

causar a formação de pigmentos semelhantes aos produzidos nas reacções enzimáticas de 

acastanhamento. 
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2.3.6 Madeirização e Pinking  

A Madeirização e o Pinking são fenómenos de instabilidade química que ocorrem em vinhos 

brancos na presença do oxigénio. Estes fenómenos são pouco comuns e raramente causam 

turvações e precipitados evidentes.  

A Madeirização, determina um conjunto de modificações de natureza físico-química e 

organoléptica, abrangendo alterações ao nível do aroma, cor, sabor e a presença de 

turvação.  

O Pinking é um fenómeno em que o vinho branco torna-se rosado, quando, após a 

fermentação alcoólica, os níveis de dióxido de carbono dissolvidos diminuem e o vinho é 

exposto ao oxigénio.  
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3. Testes de Estabilidade 

 

Os ensaios de estabilidade realizam-se para identificar as alterações a que um vinho foi 

sujeito, prevendo a sua estabilidade futura. Estes ensaios consistem em colocar o vinho em 

condições extremas de conservação tais como variações de temperatura, exposição 

luminosa e arejamento. 

 

3.1 Prova do Ar 

Este método tem como objectivo a detecção de prováveis turvações nos vinhos através de 

reacções de oxidação. Assim, são identificadas instabilidades de origem mineral, casse 

férrica ou orgânica e ainda de origem oxidásica (Curvelo-Garcia, 1988). 

 

3.2 Estabilidade Cúprica 

O possível aparecimento de casse cúprica pode ser identificado através de uma reacção 

química de redução, colocando o vinho numa garrafa branca com exposição solar durante 

alguns dias (Curvelo-Garcia, 1988). 

 

3.3 Estabilidade Proteica 

A avaliação do risco de instabilidade proteica é fundamental para prevenir problemas 

futuros, respeitando sempre a qualidade final do vinho (Pashova et al., 2004). 

 

Para este assunto, existem uma panóplia de testes com vários princípios de reacção, 

podendo ser classificados como: Identificação (Biureto ou do azul de Coomassie); 

desnaturação química (Bentotest, ácido tricloroacético, ácido triclorico ou ácido 

fosfomolibidico), desnaturação térmica; precipitação com o álcool; reacção com o tanino 

(Sarmento et al., 2000; Esteruelas et al., 2009) e teste imunológico 

(www.sofralabtechnologies.com). 

 

No que diz respeito ao fundamento dos diversos métodos, na precipitação com etanol é 

utilizada a variação da constante dieléctrica do meio que decresce a solubilidade proteica 

(Boulton, et al., 2001), no teste do calor a precipitação é feita por desnaturação térmica. No 

teste de precipitação com o tanino, é baseado no pressuposto que durante o 
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envelhecimento de um vinho, as proteínas ligam-se a estruturas de elevado peso molecular, 

como os taninos e depois precipitam. (Sarmento et al., 2000); Por fim, o teste imunológico 

baseia-se numa resposta imunológica específica das proteínas envolvidas no processo de 

ruptura proteica. (www.sofralabtechnologies.com) 

 

Para mais, estes métodos podem ser combinados, por exemplo, a desnaturação térmica 

com teste de precipitação dos taninos, ou com o ácido tricloroacetico (TCA) originando 

diversas variações analíticas.  

 

Segundo Sarmento et al., (2000) o teste do calor é um bom indicador do teor global de 

proteínas, pois tem menos interferências que os testes de precipitação por etanol ou por 

taninos. Mesmo assim, algumas experiências demonstram que o teste do calor pode ter 

interferências, na medida que o conteúdo em tanino pode fazer mudar ligeiramente a 

resposta turbidimétrica, originando resultados diversos em função deste conteúdo.  

 

Em relação ao método de reacção com tanino, tem o inconveniente de não ser o único 

reagente que precipita as proteínas, não sendo portanto selectivo. 

 A maioria destes métodos são sobre-estimados, pois podem causar precipitações de 

substâncias não proteicas como taninos e polissacarídeos. 

 

É importante salientar que a avaliação do risco de instabilidade proteica deverá ocorrer com 

o método o mais preciso e selectivo possível, rápido e de fácil execução. A utilização de um 

método impreciso pode levar a uma remoção excessiva de proteínas contribuindo para um 

empobrecimento do vinho. 

 

3.4 Estabilidade Tartárica 

Existem inúmeros testes para prever a estabilidade tartárica nos vinhos, entre os quais o 

teste da câmara frigorífica (freeze test), produto de concentração (CP test), mini-contacto, 

temperatura de saturação, teste da condutividade, entre outros. 

O teste mais utilizado, rápido, fácil de executar e com bons resultados para prever a 

estabilidade tartárica é o teste da condutividade. Este método baseia na diferença de 

condutividade entre a amostra inicial e a amostra previamente saturada com bitartarato de 

potássio. O vinho é estável quando esta diferença é inferior a 5%. 
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O teste do cálcio é um teste identificativo de precipitações tartáricas com origem no tartarato 

neutro de cálcio. Esta análise, é bastante importante já que o cálcio produz grande parte dos 

sais insolúveis, onde se destaca o oxalato de cálcio, como sendo o mais insolúvel. O 

princípio deste teste baseia-se na precipitação deste metal através da adição de ácido 

oxálico (Ribéreau-Gayon, et al., 2000). 

 

3.5 Estabilidade dos Colóides Polissacarídicos 

Usseglio-Tomasset (1976) e mais tarde Dubourdieu (1981) estudaram um método de 

precipitação dos colóides polissacarídicos baseando-se no facto que estes pertencem ao 

grupo dos colóides liófilos, onde a sua floculação é feita por dessolvatação e neutralização a 

carga iónica. Assim, para esse efeito, estes investigadores propõem elevar o teor alcoólico a 

80%. A separação é feita por IEC (“Ion Exchange Chromatography”) e o doseamento por um 

método colorimétrico. 

Belleville et al., (1991), propõe um método alternativo de extracção por diálise e de 

separação por SEC (“Size Exclusion Chromatography”). 

Recentemente, Versari et al., (2011) propõe um método de espectroscopia de 

infravermelhos.  

No que diz respeito a formação de turvação, as pectinas e as glucanas são os dois tipos de 

polissacarídeos que causam maiores problemas ao vinho. 

3.5.1 Pectinas 

A formação de turvação provocada pelas pectinas é caracterizada pela formação de uma 

solução gelatinosa no vinho. O problema pode ser agravado se o mosto for previamente 

fervido. Contudo, os níveis de pectinas podem ser reduzidos pela adição de uma preparação 

enzimática de maceração, contendo enzimas pectolíticas. A acção da pectinase vai separar 

o polímero da pectina, ficando uma estrutura simples, não coloidal e com subunidades do 

acido galactorónico que é facilmente removido por colagem. (Jackson, 2008). 

3.5.2 Glucanas 

Em contaste com os polissacarídos de uvas sãs, as β- glucanas são poduzidas pela Botrytis 

cinerea de uvas infectadas e consequentemente podem causar graves problemas ao vinho. 

Estas, estando localizadas debaixo da película dos bagos, uma suave colheita, 

esmagamento e prensagem minimizam a sua extracção. (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 
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3.6  Estabilidade da Matéria Corante 

A estabilidade da matéria corante verifica-se colocando o vinho a 0ºC durante 24 horas. A 

observação ao microscópio de um depósito sobe a forma de plaquetas de coloração 

vermelha indica que se trata de uma precipitação de matéria corante. A confirmação é feita 

colocando o depósito dissolvido em água num tubo a 40 ºC, ou pela adição de etanol a 50% 

(v/v). A reacção é positiva se a amostra solubilizar em ambos os casos (Curvelo-Garcia, 

1988).  

 

3.7  Estabilidade em relação ao Pinking 

Para avaliar a susceptibilidade de um vinho ao Pinking existe um método rápido, mas pouco 

rigoroso relativamente a baixos níveis de susceptibilidade. O fundamento deste método 

consiste na hiperoxidação do vinho e aparecimento de uma cor rosada. Outro teste, mais 

rigoroso, baseia-se na medição da densidade óptica do vinho após este ter sido filtrado e 

hiperoxidado (Dubourdieu, 1995). 

3.8  Estabilidade em relação à Madeirização 

 

Singleton e Kramling (1976) desenvolveram um teste com o objectivo de avaliar a 

susceptibilidade de um vinho á madeirização. Este teste, tem como fundamento a 

comparação das absorvências a 420 nm de duas amostras, uma contendo oxigénio, outra 

azoto, após 5 dias a 55ºC.   

Mais tarde, Simpson (1982) adopta o fundamento deste método, mas com temperaturas e 

tempo de exposição diferentes. 
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4. Identificação de Precipitados 

A identificação de precipitados tem como objectivo determinar as causas e a natureza de 

uma turvação para proceder-se a uma eliminação racional.  

Contudo, esta análise pode tratar-se numa tarefa muito complicada, pois as alterações 

físico-químicas a que o vinho foi sujeito, provocam um aparecimento de um precipitado com 

diferentes tipos de substâncias que interagem entre si sendo portanto difícil a sua 

identificação e individualização. Assim, é muito difícil realizar uma marcha sistemática de 

identificação do precipitado com reacções específicas para cada componente. 

Portanto, a estratégia de identificação de um precipitado é baseada num processo de 

selecção onde o agente que determina a turvação é identificado através de uma reacção 

específica. A observação microscópica e os antecedentes do vinho também grande 

influência nesta análise. 

Segundo Amerine 1979, esta identificação divide a natureza das turvações em dois grandes 

grupos: Turvações cristalinas e turvações amorfas.  

4.1 Turvações cristalinas 

Se o precipitado for cristalino, existem três hipóteses quanto a natureza do depósito, 

bitartarato de potássio, tartarato neutro de cálcio e ainda oxálato de cálcio. A presença de 

outros componentes presentes no vinho pode tornar difícil a sua identificação de uma forma 

segura. Existem outros testes que identificam o potássio, o acido oxálico bem como o acido 

tartárico.  

4.2 Turvações amorfas 

Este grupo contempla os testes do ferro, cobre, azoto, enxofre e outros dois muito utilizados 

em diversas áreas científicas, o teste do Espelho de Prata e o teste do Biureto. 

 

A reacção do Espelho de Prata é um teste de identificação de taninos ou ácido tartárico. O 

princípio deste método refere a oxidação de um aldeído pela prata gerando um ácido 

carboxílico e um metal prateado que reveste a superfície do recipiente de vidro. A 

confirmação é feita realizando-se o teste de Tanino-Pigmento, se o precipitado formar uma 

coloração vermelha escura comprova que a turvação tem origem em taninos instáveis. 

 O Teste do Biureto tem como objectivo a identificação de proteínas. O fundamento deste 

método admite que os compostos que tem duas ou mais ligações peptídicas (-CONH-) como 
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é o caso das proteínas, em meio alcalino, dão origem a uma coloração violeta quando 

reagem com iões cúpricos proporcional ao teor de proteínas.  

O Teste de Folin-Ciocalteau, é outro teste de identificação de compostos fenólicos. Este é 

baseado numa reacção redox dos grupos hidroxilo dos compostos fenólicos. 

 

 

5. Tratamentos e Medidas Preventivas  

A etapa seguinte á identificação de uma turvação corresponde a um levantamento de todas 

as medidas preventivas para que no futuro, estes problemas não voltem a ocorrer. 

Como foi referido anteriormente, algumas medidas preventivas passam pela utilização 

adequada dos níveis de sulfuroso, cuidados na recepção e transporte das uvas, evitar o 

contacto do mosto ou vinho com o oxigénio, utensílios em ferro ou cobre e ainda uma 

correcta higienização da adega. 

Quanto ao tratamento de turvações, na maioria das vezes, mesmo depois de outros 

tratamentos complementares, recorre-se a um processo de colagem.  
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XI. MATERIAL E MÉTODOS  

 

1. Material Utilizado 

1.1 Os Vinhos 

Neste ensaio experimental utilizou-se os seguintes vinhos: 

� Três vinhos Moscatéis de Setúbal límpidos de empresas desconhecidas e de anos 

de colheita desconhecidos:  

- Vinhos (1), (2) e (3). 

� Três vinhos Moscatéis de Setúbal (empresa conhecida): 

- Duas garrafas de 0,75 L de um vinho Moscatel de Setúbal (2004) que apresentava-

se turvo e com precipitado: Vinho A. 

- Duas garrafas de 0,75 L de um vinho Moscatel de Setúbal (2006) que estava 

igualmente turvo e com precipitado: Vinho B. 

  - Dois garrafões de 5L de um vinho Moscatel Setúbal (2006) que se apresenta 

límpido e perfeitamente estável: Vinho G. 

 

Os vinhos A e B têm a particularidade de terem sido submetidos a um processo intenso de 

colagem com Bentonite, utilizarem na sua garrafa uma rolha “bar-top” e por último, durante o 

processo de vinificação, houve bastante incorporação de oxigénio durante as transfegas. 

É de salientar que, depois de abertos, observa-se muito rapidamente, o aparecimento de 

uma turvação com aspecto de uma névoa esbranquiçada apresentando ainda um depósito. 

 

1.2 Laboratório  

O ensaio experimental deste estudo foi realizado no Laboratório Ferreira Lapa do 

Departamento de Ciências e Eng. Biossistemas do Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Técnica de Lisboa 
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2. Métodos de Identificação da Turvação 

2.1 Estratégia utilizada para a identificação da turvação 

Tendo em conta que este estudo visa a identificação de uma turvação desconhecida, antes 

de efectuar qualquer método, traçou-se um plano de acção, com quatro fases distintas: 

A primeira fase deste plano, passa por caracterizar do ponto de vista físico-químico os 

vinhos em estudo (A e B) e os três vinhos límpidos de empresas concorrentes (1,2 e 3). 

Numa segunda fase, depois da comparação dos vários parâmetros de cada vinho, colocou-

se várias hipóteses para determinar a possível causa da turvação, bem como o 

delineamento de métodos para confirmar essas mesmas suposições. Assim, realizou-se 

análises ao precipitado, testes de estabilidade, incluindo teste de estabilidade por 

oxigenação forçada e testes microbiológicos.  

A terceira fase, e porque os taninos condensados estariam provavelmente implicados na 

origem da turvação destes vinhos, fez-se a sua análise utilizando duas metodologias 

distintas a separação e doseamento das proantocianidinas de acordo com o seu grau de 

polimerização segundo Sun et al., (1998) e a despolimerização em meio ácido na presença 

de tolueno- α-tiol, com o objectivo de confirmar a hipótese mais plausível quanto a origem da 

turvação deste vinho. 

A última fase, identificada a turvação, consistiu na pesquisa de algumas medidas 

preventivas para prever situações futuras, propondo-se ainda um possível tratamento para a 

turvação apresentada. 
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3. Análise Físico-Química dos Vinhos 

3.1 Caracterização Geral – Análise Sumária 

Para a caracterização geral dos vinhos em estudo, foram efectuadas diversas análises, bem 

como o respectivo método analítico utilizado estando indicados nos Quadros 1 a 4. 

 

Quadro 1  - Métodos utilizados na determinação da Análise Sumária 

Determinações A nalíticas  Métodos Utilizados  

   

  pH Método Potenciométrico (OIV, 1990) 

Acidez Total (g/L ác. Tart.) Titulação Acidimétrica (NP-2139) 

Teor Alcoólico (% vol.) a 20 ºC Ebuliómetria (I - 2143, 1986) 

Massa Volúmica a 20 ºC Areómetria (NP-2142) 

Extracto Seco Total (g/L) Densimetria (NP-2222) 

Açucares Redutores (g/L) Método de Luff-Schoorl  (NP 2223, 1988) 

SO2 Livre e Total (mg/L) Titulação Iodométrica (NP 2220, 1987) 

Turvação (NTU) Turbidimetria (O.I.V 2006) 

 

 

Quadro 2  - Métodos utilizados na determinação da composição Mineral 

Determinações Analíticas Métodos Utilizados 
   
  
Cinzas 

Método Gravimétrico (incineração + 

pesagem NP - 2221, 1987) 

Alcalinidade das Cinzas Incineração e titulação (NP- 2279) 

Ferro Método Colorimétrico (NP- 2443,1988) 

Catiões Totais 
Resina Catiónica seguida de uma 

Titulação (Riberéau-Gayon et al., 1972) 
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Quadro 3  - Métodos utilizados na determinação da composição Azotada. 

Determinações Analíticas Métodos Utilizados 
   

  Azoto Total Método de Kjeldahl (OIV, 1990) 

 

 

Quadro 4  - Métodos utilizados na determinação da composição Fenólica. 

Determinações Analíticas Métodos Utilizados 
   
  

Fenóis Totais 

Espectrofotometria por medição da 
absorção em UV 280 nm (Somers e 
Evans, 1977). 
 

Fenóis não Flavonóides 

Determinação por medição a 280nm 
antes e após precipitação dos 
flavonóides pela acção do 
formaldeído (Singleton et al., 1971). 
 

Fenóis Flavonóides 

Diferença entre o teor em fenóis totais 
e em fenóis não flavonóides (Somers 
e Evans, 1977). 
 

 
Separação e Quantificação de Taninos 
Condensados 
 

Dois métodos distintos, descritos 
pormenorizadamente no ponto 3.2: 
 

i. Despolimerização em meio ácido 
na presença de tolueno- α-tiol 
(Monagas et al. 2003). 

ii. Separação e doseamento de 
proantocianidinas de acordo com o 
seu grau de polimerização (Sun et 
al., 1998). 

 
 

3.2 Análises Específicas 

Neste estudo científico, realizou-se dois métodos específicos de separação e quantificação 

de taninos condensados: Separação e Doseamento das Proantocianidinas de acordo com o 

seu Grau de Polimerização (Sun et al. 1998) e Despolimerização em meio ácido na 

presença de tolueno- α-tiol.  
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3.2.1 Análise de Taninos Condensados (Proantocianidinas) 

Separação 

Sun et al., (1998) desenvolveu um método para o fraccionamento das proantocianidinas da 

uva e do vinho de acordo com o seu grau de polimerização. Este método é relativamente de 

fácil execução tendo poucas necessidades de instrumentação onde separa as PA da uva e 

do vinho, fraccionando-as em três fracções: (FI) composta somente por catequinas; (FII) por 

flavanóis de baixo peso molecular PA oligoméricas e por fim, (FIII) corresponde a PA mais 

polimerizadas. 

Este método, inicia-se com desalcolização do vinho através de um evaporador rotativo sob 

vácuo Rotovapor R-200 (temperatura <30 °C). De segu ida, ajusta-se o pH a 7.0 com NaOH 

0,1 N. Esta amostra, é posteriormente eluida no cartucho C18 Sep-Pak®Plus, que apresenta 

duas series distintas, a superior a tC18 Sep-Pak e a inferior C18 Sep-Pak.  

A eluição começa com 10 mL de metanol, (2 vezes) 10 mL de H2O e 15 ml de tampão 

fosfato a pH 7. Depois, faz-se passar pelos cartuchos a amostra de vinho corrigida para a 

fixação dos polifenóis. Elimina-se os ácidos fenólicos e outros compostos indesejáveis com 

uma solução tampão fosfatada a (1/8). Posteriormente, o cartucho é seco com azoto. 

Nas eleições seguintes, adiciona-se 25 ml de acetato de etilo para eluir a fracção (FI+ FII) e 

de seguida 10 ml de metanol para eluir a fracção (FIII). 

Para a separação das catequinas e das PA oligomericas, a amostra contendo as fracções 

(FI + FII) é evaporada a 25ºC, e eluida com 3 ml da solução tampão a pH 7.0. O cartucho 

depois é seco com azoto. A separação das fracções é feita com 25 ml de éter etílico (FI) e 

com 10 ml de metanol (FII). 

 

Quantificação 

O método da Vanilina, reacção desta com taninos com formação de complexos corados 

(Broadhurst e Jones, 1978) é um método bastante aplicado devido a sua grande 

sensibilidade. (Deshpande et al., 1986).  

Sun et al., (1998), adaptou alguns aspectos do método, nomeadamente o tempo de 

reacção, teor de água, natureza do ácido e sua concentração, concentração da vanilina e 

presença de substâncias interferentes nas reacções com a vanilina de forma a conferir-lhe 

uma maior reprodutibilidade.  
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Assim, a quantificação das diferentes fracções faz-se pela reacção com a vanilina, medida 

colorimetricamente a 500 nm. O método admite dois tubos, um para o ensaio em branco e 

outro com vanilina. Deste modo, os dois tubos têm 1ml de amostra, 2,5 ml de reagente A 

(vanilina numa solução de 1% metanol) e 2,5 ml de reagente B (H2SO4 numa solução de 

25% de metanol) ou no caso do branco, somente metanol. 

Para as fracções FII e FIII a leitura é feita no espectofetometro, Unican UV/Vis Spectrometer 

modelo UV4, a 500 nm até á estabilização da recta a temperatura ambiente. Para a fracção 

FI, a leitura é feita no espectro de leitura fixa a 500 nm depois da amostra de ser aquecida 

em banho-maria durante 15 minutos a 30ºC. 

 

3.2.2 Despolimerização das PA em meio ácido na presença de Tolueno- α-

tiol 

A despolimerização em meio ácido na presença de tolueno- α-tiol, é um método usado para 

a identificação, caracterização e quantificação das PA pois apresenta altos rendimentos de 

despolimerização. (Matthews et al., 1997).  

Este método inicia-se com uma purificação prévia feita em coluna de vidro, com fractogel. 

Esta etapa tem como objectivo a eliminação de antocianinas e outros flavonóides que iram 

interferir na quantificação dos flavanóis por HPLC.  

A coluna é uma Quick Fit CR 12/10 (100x10), cheio de fractogel TSKHW – 40F onde se faz 

passar 4 ml do vinho a analisar regulado por uma bomba de vácuo (vacumbrand) modelo 

MZ2C a um débito de 0,7 ml/min. 

O primeiro eluente adicionado, (etanol/água bidestilada/ácido trifluoroacético) de 

concentração (55:45:0,05, v/v/v) permite a eluição dos fenóis simples bem como dos 

compostos flavonóides por ordem crescente de polimerização. Após a passagem de 20 ml 

desta solução é adicionado 4 ml de vinho. 

De seguida, a coluna é lavada com 30 ml de uma solução de acetona e água bidestilada 

(60:40, v/v) com o objectivo de recuperar os flavonóides restantes, principalmente os taninos 

condensados retidas pelo gel na coluna. Esta fracção é evaporada através de um 

evaporador rotativo sob vácuo Rotavapor R-200. Seguidamente, esta amostra resultante é 

diluída com 0,5 ou 1ml de metanol consoante o vinho a analisar e conservado a frio.   

A tiólise é a etapa que se segue, e realizou-se nas seguintes condições: 100 µl de reagente 

de tiólise contendo uma solução HCL 0,2N e 5% vol. O CH2SH é introduzido com 100 µl de 
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uma fracção oligomérica e polimérica em solução de MeOH numa ampola selada que 

levamos a 55ºC, num banho-maria durante 7 minutos. A ampola é refrigerada e 

posteriormente analisada por HPLC-UV de sistema LaChrom equipado com uma bomba L-

7100, um detector espectofotométrico UV-visível Waters modelo 2487. 

Em meio ácido, o tolueno- α-tiol reage com as PA (oligoméricas e poliméricas), tiólisando as 

unidades terminais do polímero na sua forma livre (libertadas como 3-flavanóis), bem como 

unidades de extensão (derivados do benzil-tioeter). São extraídas a (+)-catequina , (-)-

epicatequina, (-)-epicatequina-3-O-galato, (-)-epigalhocatequina e os respectivos benziltio-

éteres. (Souquet et al., 1996).  

A quantificação é feita por HPLC a 280 nm. Assim, cada composto é identificado segundo o 

seu tempo de retenção.  

De seguida, faz-se o cálculo para a caracterização das proantocianidinas, onde se 

determina: 

 

� Concentração das unidades flavanol monoméricas terminais e de extensão (mmol/l) 

Através do cálculo das áreas nos cromatogramas   

� Grau médio de polimerização das PA (GPm)  

(GPm) = (Σ unidades totais / Σ unidades terminais) 

� Percentagem de Esterificação pelo ácido gálhico nas unidades flavanol 

monoméricas  (g%) 

(g%) = (Σ unidades epicatequina galato / Σ unidades totais) x 100 

� Percentagem de Prodelfinidinas (p%) (proporção de unidades monoméricas 

epigalhocatequina na proantocianidina)  

(p%) = (Σ unidades epigalhocatequina / Σ unidades totais) x 100 

� Peso molecular médio das PA (PMm) 

(PMm) = [DPm x (288 + (152 x (g%/100) + (16 x (p%/100)] + 2 

� Relação Cis:Trans  

Cis :Trans = (Σ unidades (-) - epi / Σ unidades totais (+) - cat)  
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� Concentração de PA no volume de injecção mg/l (PA1) 

(PA1) = (PMm x Σ unidades terminais) 

� Concentração de PA no vinho (mg/l) (PA2) 

(PA2) = (PA1/2* ou 4*) x (1/0,70) x (1/ 0,826) 

*consoante a quantidade inicial de vinho utilizado. 

 

3.2.3 Doseamento dos Colóides Polissacarídicos 

Existem alguns métodos propostos para o doseamento dos colóides polissacarídeos. O 

método utilizado foi inicialmente proposto por Dubourdieu (1978) e adaptado por Ayestarán 

et al., (2004). 

Inicialmente começou-se por refrigerar 400 ml de amostra a 4ºC, de seguida iniciou-se a a 

dessolvatação elevando o teor alcoólico da amostra para 80% (v/v), sensivelmente (1:4) 

etanol a 96% (v/v). Juntar HCL 0,3 M (20:1). Após 18 horas, com muito cuidado, separou-se 

o precipitado do restante vinho.  

Numa centrífuga Humle Z modelo 383 K, a amostra foi centrifugada a 4500 g durante 20 

minutos a 4ºC. Seguidamente, lavou-se 3 vezes o pellet em etanol onde se efectuou as 

respectivas centrifugações (4500 g durante 5 minutos). 

Por fim, realizou-se uma liofilização. Previamente dissolveu-se o precipitado em água 

bidestilada numa placa onde se retirou o peso. Após a liofilização, o cálculo dos colóides 

polissacarídicos é calculado pela diferença de peso da placa antes e depois da liofilização.   
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4. Análise de Precipitados 

Esta análise começa com a identificação da natureza da turvação, que a divide em dois 

grandes grupos: turvação amorfa ou cristalina. Para tal, se o precipitado é dissolvido em 

HCL a 10% significa que estamos na presença de uma turvação cristalina, caso contrário, é 

amorfa (Amerine, 1979). 

4.1 Turvações cristalinas 

No caso do precipitado ser de origem cristalina, as principais hipóteses quanto à natureza 

do depósito são devidas ao tartarato neutro de cálcio, bitartarato de potássio e oxálato de 

cálcio, realizando-se os seguintes testes: 

• Bitartarato de Potássio e Tartarato neutro de Cálcio. 

Ajustar o pH do vinho centrifugado com HCl concentrado e NaOH a 50% e arrefecer o 

tubo de ensaio. A formação de cristais a pH 3,6 é um teste positivo para o Bitartarato de 

Potássio. A formação de cristais a pH 6 é um teste positivo para o tartarato de neutro de 

cálcio.  

Colocar o precipitado num tubo de ensaio e verificar a coloração dos cristais á chama. 

Se a chama for rosada, confirma a indicação da presença cristais de bitartarato de 

potássio (Zoecklein et al., 1995).  

• Oxálato de Cálcio 

Ao vinho centrifugado juntar ácido oxálico. A formação de cristais indica a presença de 

cálcio. A confirmação é obtida pela adição de algumas gotas de H2SO4 que dissolverá o 

precipitado, este aparecerá com a adição de álcool metílico em excesso (Zoecklein et al., 

1995).  

 

4.2 Turvações amorfas 

No caso do precipitado ser de origem amorfa, as duas principais hipóteses quanto á 

natureza do precipitado dividem-se em taninos ou proteínas. Para tal, realizam-se os 

seguintes testes: 
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• Espelho de Prata 

Este teste identifica a presença de taninos ou ácido tartárico. Assim, dissolve-se algum 

precipitado em água quente num tubo de ensaio. Seguidamente, adiciona-se três 

espátulas de resina catiónica, agitando após cada adição, depois filtrar para outro tubo 

de ensaio e adicionar 5ml de reagente de espelho de prata. Aquecer 5 minutos á chama. 

O teste é positivo se o tubo ficar revestido com um espelho de prata (Zoecklein et al., 

1995). 

- Confirmação Teste Tanino-Pigmento: Com a adição de ácido clorídrico sobre 

aquecimento, se o precipitado formar uma coloração vermelha escura confirma-se que a 

instabilidade tem origem nos taninos (Amerine, 1979).  

 

• Teste do Biureto 

Este teste é indicativo da presença de proteínas. Coloca-se 1 ml de amostra num tubo 

de ensaio e adicionou-se 1 ml de reagente de Biureto gota a gota com agitação. O teste 

é positivo na presença de uma coloração violeta. 

 

• Teste do Folin-Ciocalteau,  

Retira-se um pouco de precipitado para um vidro de relógio com uma espátula e de 

seguida é lavado com água desionizada. Depois, coloca-se uma gota de reagente de 

diluição 1/10. O teste é positivo na presença de uma coloração azul. É outro teste de 

identificação de compostos fenólicos. 
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5. Testes de Estabilidade 

 

Os ensaios de estabilidade realizam-se para identificar as alterações a que um vinho foi 

sujeito, prevendo a sua estabilidade futura. Estes ensaios consistem em colocar o vinho em 

condições extremas de conservação tais como variações de temperatura, exposição 

luminosa e arejamento. Realizou-se estes testes aos vinhos A e B bem como aos três 

vinhos das empresas concorrentes (1,2 e 3), com o objectivo de realizar-se uma 

comparação entre eles. 

O quadro seguinte, resume os testes de estabilidade realizados, bem como o método 

analítico utilizado. 

 

Quadro 5  - Métodos utilizados na determinação da Estabilidade Físico-química.  

 

Determinações Analíticas  Métodos Utilizados  

   

  
Prova do Ar 

Saturação do vinho com oxigénio durante 
4 dias (Curvelo-Garcia, 1988). 
 

 
Estabilidade Cúprica 
 

Exposição solar durante 4 dias (Curvelo-
Garcia, 1988). 

Cálcio 
Cristalização com ácido oxálico (NP- 
4082,1993). 
 

Estabilidade Proteica 

Precipitação com excesso de tanino (J.C. 
Gilles, 1970) e Desnaturação térmica 
Koch e Sajak (1959) 
 

Pectinas 

Precipitação com álcool. Vinho com 
aspecto gelatinoso. (Dubourdieu et al., 
1981) 
 

Glucanas 

Precipitação com álcool. Vinho com 
aspecto filamentoso. (Dubourdieu et al. 
1981) 
 

Turvação por Oxigenação  
 

Turvação forçada com diferentes 
concentrações de oxigénio. 
 

 

Nota : Salienta-se que a estabilidade tartárica não foi realizada visto que o precipitado é de 

natureza amorfa, a estabilidade em relação ao cálcio ser negativa e ainda por não se 

vislumbrarem cristais no precipitado aquando da sua observação microscópica. 
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5.1 Prova do Ar 

Expõe-se o vinho filtrado ao ar durante 3 a 4 dias. Se o vinho após esse período apresentar-

se límpido, o resultado é negativo e significa que encontra-se estável, caso contrário, poderá 

evidenciar instabilidade de origem mineral (casse férrica) ou orgânica (casse oxidássica).  

Para determinar a origem da turvação adiciona-se ácido clorídrico, se dissolver a turvação 

confirma-se que é casse férrica, se não dissolver a turvação é de origem oxidásica. 

(Curvelo-Garcia, 1988) 

 

5.2 Estabilidade Cúprica 

Coloca-se o vinho numa garrafa branca com exposição solar durante alguns dias. Se o 

vinho ficar turvo o resultado é positivo e significa que o vinho apresenta uma turvação de 

origem cúprica. (Curvelo-Garcia, 1988) 

 

5.3 Estabilidade Proteica 

Para determinarmos a estabilidade proteica foi realizado dois métodos distintos. O teste 

térmico e o teste da precipitação com excesso de tanino. 

 

- Teste Térmico, colocar num tubo de ensaio 10 ml e aquece-lo durante 30 minutos a 80ºC. 

Se desaparecer a turvação significa que esta é de origem proteica. 

 

- Teste de Precipitação com Excesso de Tanino, centrifugou-se os vinhos pois estes estão 

turvos na centrífuga MLW T 54 e colocou-se 0,2 g de ácido ascórbico nos dois tubos. De 

seguida, em cada tubo, colocar 20 ml de vinho e num dos tubos, colocar uma solução de 

tanino a 5%. Agitar e aquecer durante 10 minutos. 

Leu-se a absorvência a 650 nm e registar a diferença dos valores dos tubos com e sem 

tanino. Se as diferenças não forem significativas o teste é negativo quanto a instabilidade 

proteica. 

 

Como referi anteriormente no ponto 3.3 este dois testes foram escolhidos entre outros por 

serem selectivos, rápidos e de fácil execução. 
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5.4 Teste do Cálcio 

Adiciona-se ao vinho límpido ácido oxálico e verifica-se se forma cristais ou precipita. Se 

isso acontecer o teste dá positivo e é indicativo da presença de cálcio. Para confirmar o 

resultado, adiciona-se acido sulfúrico concentrado até dissolver o precipitado. Arrefecer, 

adicionar metanol e aquecer. A confirmação acontece quando o precipitado reaparece 

(Zoecklein et al., 1995). 

5.5 Teste das Pectinas 

Juntou-se a um volume de vinho límpido dois volumes de etanol a 95% acidificado com 1% 

de ácido clorídrico. O teste é positivo para a presença de pectinas se o vinho ficar com um 

aspecto gelatinoso. (Zoecklein et al., 1995) 

5.6 Teste das Glucanas 

Para verificar se a turvação tem origem nas β- glucanas, colocar 5ml de vinho num copo e 

adicionar 5ml de uma solução de etanol a 96% acidificado a 1% de acido clorídrico. 

Centrifugar a 3000 rpm durante 20 minutos. Por fim, dissolver o pellet em 1 ml de água e 

adicionar novamente 0,5 ml da solução de etanol ao pellet resultante. A formação de 

filamentos indica que o teste é positivo (Dubourdieu et al., 1981). 

5.7 Testes de Turvação por Oxigenação 

Estes testes foram desenvolvidos neste trabalho experimental, com o intuito de forçar a 

oxidação do vinho. 

 Assim, na primeira experiência, colocou-se em três copos, 100 ml do Vinho G. De seguida, 

registou-se o tempo 0, medindo a quantidade de oxigénio presente nos 3 copos com um 

oxídimetro WTW microprocessor oximeter modelo Oxi 96. Depois, colocou-se diferentes 

concentrações de oxigénio, 2 ppm, 4 ppm e 6 ppm respectivamente em cada copo, com o 

intuito de saber a quantidade de oxigénio necessária para provocar uma turvação. Verificou-

se de 12 em 12 horas a evolução da turvação nos 3 copos. 

O segundo teste, colocou-se o Vinho G e um vinho desconhecido numa estufa WTC binder 

a 26 ºC por tempo indeterminado. Verificou-se de 2 em 2 dias se ocorreria turvações nos 

vinhos. 

A terceira e última experiência, colocou-se o Vinho G exposto ao ar. Verificou-se de 2 em 2 

dias se ocorreria turvações nos vinhos. 
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6. Análise Microbiológica 

 

A análise microbiológica foi realizada no Centro de Botânica Aplicada á Agricultura (CBAA), 

Instituto Superior de Agronomia, Lisboa. 

Foi efectuada a quantificação de microrganismos ao vinho G e ao seu precipitado em 

diferentes condições:  

- Turvo, depois de estar 25 dias exposto ao ar. 

- Límpido, sem exposição com o oxigénio. 

 

Foi utilizado o meio (GYP) para a identificação de bactérias viáveis e o meio (TSYEA) para a 

identificação de leveduras nas amostras indicadas. 

Desta forma, colocou-se 100µl de vinho G, no estado límpido e turvo, nos meios (GYP) e 

(TSYEA).  

De seguida, centrifugou-se o vinho turvo G (3 minutos a 4500g) e analisou-se o respectivo 

pellet nos meios de cultura referidos anteriormente. 

Por fim, observou-se ao microscópio o precipitado do vinho G turvo.  
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XII.  RESULTADOS E DISCUSSAO   

 

1. Parâmetros Físico-químicos  

Na discussão dos resultados fez-se uma comparação das principais diferenças entre os 

vinhos turvos (A e B) de uma determinada empresa com os vinhos límpidos (1, 2 e 3) de 

empresas conhecidas com o objectivo de formular hipóteses para determinar as causas da 

turvação dos vinhos em estudo. No Quadro 6, representa os resultados da análise sumária 

realizada a estes vinhos, tendo sido feita pelo menos duas repetições em cada análise. 

Não foi possível efectuar uma comparação dos resultados obtidos com outros vinhos 

moscatéis com problemas de turvação, já que este fenómeno é bastante raro e como tal, 

não se encontrou bibliografia que nos ajudasse a perceber o problema. Assim, dada essa 

impossibilidade, comparou-se os resultados obtidos com outros estudos de vinhos brancos 

com turvação. 

 

 Quadro 6  – Resultados obtidos referentes á Análise Sumária. 

Análises Realizadas Vinhos Moscatéis 
            
  A B 1 2 3 
Teor Alcoólico (% vol.) a 20ºC 17,5 16,5 18,1 18,8 16,5 

SO2 Total (mg/l) 45 32 90 48 35 

SO2 Livre (mg/l) 6 10 13 13 10 

Massa Volúmica (g/dm3) 1,0436 1,0387 1,0552 1,0577 1,0557 

Extrato Seco (g/l) 175,3 157,2 216,5 217,9 200,5 

Açucares Redutores (g/l) 157 109,5 157 79,5 169,5 

Ac. Total (g/l ác. Tartárico) 10,1 4,6 5,6 4,9 5,3 

pH 3,43 3,2 3,1 3,43 3,22 

Ferro (mg/l) 2 1 3 2 1 

Cinzas (g/l) 1,79 2 1,4 2,4 1,72 

Alcalinidade das Cinzas (meq/dm3) 10,5 10 9,5 10 9 

Catiões Totais (meq/l) 11 27 38 42 41 

Azoto Total (mg/l) 250 275 504 426 463 

Fenóis Totais (mg/l ac. gálhico)  522,5 555 998 1117,5 822 

Fenóis não Flavonóides (mg/l ac. 
gálhico) 202,2 181,9 373,5 287,8 299,1 

Flavonóides (mg/l ac. gálhico) 320,3 373,1 624,5 829,5 522,9 
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1.1 Análise Sumária 

1.1.1 Turvação (NTU) 

A primeira etapa realizada na caracterização físico-química dos vinhos foi a determinação 

dos níveis de turbidez. Assim confirmou-se experimentalmente, embora fosse facilmente 

visível a olho nú, que os vinhos A e B apresentavam-se turvos. 

A figura 2, representa nos níveis de turvação dos vinhos A e B comparativamente a outros 

vinhos límpidos estudados neste trabalho.  

 

 

    Figura 2 – Valores Turbidimétricos  

 

Como mostra esta figura as diferenças são bastante acentuadas quanto aos valores 

turbidimétricos dos vinhos A e B comparando com os restantes. Estes valores, são cerca de 

10 vezes superiores comparativamente aos vinhos límpidos (1), (2) e (3).  

Um estudo realizado por Fusi et al., (2010) sobre a determinação dos níveis turbidimétricos 

de 5 vinhos brancos antes e depois de ser induzida a turvação, revelou que a variação dos 

níveis de turbidez está dependente da composição química de cada vinho e ainda dos 

compostos insolúveis que o vinho apresenta. 

Não foi possível comparar estes resultados com outros valores turbidimétricos de moscatéis 

turvos já que não existe bibliografia suficiente para esse efeito. Outras comparações não 

fazem sentido dado a especificidade do vinho bem como a amplitude que estes valores 

podem registar. 
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1.1.2 Teor Alcoólico

A figura 3 representa o resultado obtido na análise deste parâmetro.

     

 

Os valores obtidos em ambos os vinhos turvos (A e B) não diferem muito dos vinhos 

moscatéis límpidos, especialmente dos vinhos (1) e (3). Deste modo, posso afirmar que o 

teor alcoólico confere uma aparente protecção aos vinhos em estudo, onde as ligeiras 

diferenças entre vinhos límpidos e turvos, não aparentam ser um factor de instabili

encontrando-se dentro dos valores normais e legais para este tipo de vinho.

Aliás, um estudo realizado por Mesquita 

vinho branco durante um processo de estabilização (proteica), verificou que diferença

(0,5, 1, e 2 % v/v) no teor alcoólico

 

1.1.3 Dióxido de Enxofre

A figura 4 representa os resultado
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representa o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 Figura 3 – Teor Alcoólico   

Os valores obtidos em ambos os vinhos turvos (A e B) não diferem muito dos vinhos 

moscatéis límpidos, especialmente dos vinhos (1) e (3). Deste modo, posso afirmar que o 

teor alcoólico confere uma aparente protecção aos vinhos em estudo, onde as ligeiras 

diferenças entre vinhos límpidos e turvos, não aparentam ser um factor de instabili

se dentro dos valores normais e legais para este tipo de vinho.

Aliás, um estudo realizado por Mesquita et al., (2001) sobre os efeitos da composição do 

vinho branco durante um processo de estabilização (proteica), verificou que diferença

no teor alcoólico não têm qualquer influência na formação da turvação. 
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Comparando os valores dos vinhos turvos em relação aos límpidos, verifica-se que os 

vinhos em estudo têm teores muito reduzidos de SO2 livre, inclusive, estes podem nem 

sequer estar protegidos por dióxido de enxofre, dado o erro do método, segundo o (OIV, 

2009) ser de 6mg/l. 

Diversos investigadores (Bradshaw, et al 2004; Ferreira et al 2002; Sioumis et al., 2006) 

analisando vinhos brancos turvos, referem que a prevenção de turvação oxidativa acontece 

com uma aplicação racional de SO2 dado o seu poder anti-séptico, e neste caso sobretudo o 

seu poder antioxidante e antioxidásico. 

Embora os vinhos turvos em estudo têm teores de SO2 livre muito reduzidos e semelhantes 

aos vinhos límpidos, não podemos afirmar que o sulfuroso não desempenha um papel 

relevante na prevenção de fenómenos de oxidação. Estes resultados podem ser explicados, 

pela aplicação inicial de sulfuroso, onde poderá ter sido feita de forma mais adequada nos 

vinhos límpidos, prevenindo assim, a instabilidade físico-química desses vinhos e até uma 

eventual instabilidade de carácter microbiológico.  

 

1.1.4 Massa Volúmica e Extracto Seco 

As figuras 5 e 6 representam os resultados obtidos na análise destes parâmetros. 

 

     

       Figura 5 – Massa volúmica    Figura 6 – Extra cto Seco  
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dos 21%. Estas diferenças podem ser explicadas devido á precipitação dos compostos 

solúveis no vinho durante o processo de turvação, bem como as diferenças entre a 

componente fenólica e proteica, que irá ser analisada posteriormente. 

 

1.1.5 Açucares Redutores 

A figura 7 representa o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

 

      Figura 7 – Açúcares Redutores  

 

Estes valores não aparentam representar um entrave á estabilidade dos vinhos, já que 
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Apesar dos vinhos em estudo apresentarem um teor alcoólico elevado, os cuidados de 

higienização são sempre necessários para que não ocorram contaminações 

microbiológicas, dado ao elevado teor de açucares redutores presente neste vinho. 
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1.1.6 Acidez Total e pH 

As figuras 8 e 9 representam respectivamente os resultados obtidos nas análises da Acidez 

total e do pH 

   

           Figura 8 – Acidez Total                   Figura 9 – pH  

 

O valor de acidez do vinho A foi, muito provavelmente, corrigido com ácido tartárico, visto 

que se destaca de todos os outros vinhos. Comparando os restantes valores, posso afirmar 

que relativamente ao vinho B tem um valor muito próximo do vinho límpido (2) bem como 

dos restantes vinhos, podendo assim constatar que a instabilidade verificada dos vinhos A e 

B tem pouca influência na acidez total.   

O pH pode influenciar a qualidade de um vinho, pois está relacionado com algumas 

alterações microbiológicas bem como físico-químicas. Este parâmetro não aparenta 

apresentar qualquer risco de instabilidade, já que os valores de todos os moscatéis em 

estudo, são considerados usuais para vinhos de qualidade, e muito similares entre eles, 

vinho A igual ao vinho (2) e vinho B igual ao vinho (3).  

Alguns investigadores (Siebert, et al., 1996; Siebert e Lynn, 2003) comprovam essa 

suposição. Estudando o efeito do pH na formação de complexos proteína-proantocianidina 

responsável por fenómenos de turvação em vinhos brancos, referem que a turvação é 

máxima quando o pH encontra-se entre 4,0 e 4,5 com etanol a 12% (v/v) diminuindo quando 

os valores de pH encontram-se por baixo ou acima dos valores indicados anteriormente.  
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1.2 Composição Mineral 

As figuras 10 a 13 representam os resultados obtidos quanto á composição mineral dos 

vinhos em estudo. 

 

    

Figura 10 – Ferro      Figura 11 – Cinzas  

  

Figura 12 – Alcalinidade das Cinzas  Figura 13 – Ca tiões Totais  

 

Analisando estes resultados, observa-se que quanto ao teor de ferro, os valores obtidos nas 
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g/l). (Curvelo-Garcia, 1988). 
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catiões bivalentes como o Ca2+ e o Mg2+ estão envolvidos na instabilidade físico-química de 

vinhos brancos, pois actuam como pontes de ligação na formação de complexos envolvendo 

proteínas. Nesta análise, observa-se que os vinhos turvos apresentam teores inferiores aos 

vinhos límpidos, o que não causa nenhum problema em termos de instabilidade físico-

química. Os reduzidos teores de catiões totais nos vinhos turvos, poderão ser devido ao 

intenso processo de colagem que estes vinhos sofreram. 

Os vinhos turvos A e B, têm teores bastante inferiores aos vinhos límpidos (1), (2) e (3). A 

média da diferença dos vinhos límpidos em relação aos turvos é de 53%. Assim, os catiões 

totais não aparentam estar na origem da instabilidade dos vinhos em estudo.  

Por fim, a alcalinidade das cinzas permite-nos conhecer a quantidade de ácidos orgânicos 

presentes no vinho na forma de sais. (Curvelo-Garcia, 1988). Quanto aos valores obtidos, 

verifica-se que são bastante semelhantes em todos os vinhos analisados, portanto, estes 

dados revelam que não existirá uma possível diminuição dos ácidos orgânicos. 

 

1.3 Composição Azotada 

1.3.1 Azoto Total 

A figura 14 representa o resultado obtido na análise do Azoto Total nos vinhos em estudo. 

 

 

          Figura 14 – Azoto Total  
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análise é meramente indicativa, há que realizar ensaios de estabilidade para comprovar 

essa possibilidade. 

Os vinhos A e B apresentam teores de azoto total de 250 e 275 mg/l respectivamente, 

comparando com os vinhos límpidos (1) (2) e (3) que têm quase o dobro, 504, 426, 463 mg/l 

respectivamente. Uma diferença na ordem 43%, comparando com as médias dos vinhos 

límpidos em relação aos turvos.  

 Esta elevada diferença, pode ser explicada pelo intensivo processo de clarificação que o 

vinho sofreu antes de ser engarrafado, ou ainda pela formação de complexos insolúveis, 

estes formados por fenóis e compostos azotados que posteriormente precipitam e são 

removidos durante o processo de clarificação. Yokotsuka, et al., (1991)  

No entanto, teores proteicos elevados, vinhos límpidos (1), (2) e (3) não são sinónimos de 

instabilidade proteica. Pocock et al., (2007) num estudo sobre instabilidade proteica em 

vinhos brancos, refere que proteínas com baixo peso molecular estão responsáveis por 

cerca de 50% da formação de precipitado. Assim, o teor de proteínas no vinho não está 

directamente relacionado com a instabilidade. 

Para se comprovar uma possível instabilidade proteica nos vinhos turvos foi necessário 

realizar testes de estabilidade. 

 

  



51 
 

1.4 Composição Fenólica 

1.4.1 Fenóis Totais, Fenóis não Flavonóides e Flavonóides. 

As Figura 15,16 e 17 representam respectivamente os resultados obtidos na análise dos 

Fenóis Totais, Fenóis não Flavonóides e os Flavonóides. 

 

        

     Figura 15 – Fenóis Totais   Figura 16 – Fenóis não Flavonóides 

 

       

         Figura 17 – Flavonóides 
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não flavonoides (40%) e flavonoides (47%). Esta diferença é ainda mais acentuada, tendo 

em conta que os fenóis totais presentes no Moscatel de Setúbal podem chegar a teores de 

1700 mg/l (Bravo et al., 2006)  

 O reduzido teor de fenóis totais presente nos vinhos turvos, pode ser explicado pela 

natureza do próprio, vinho que foi submetido a um longo processo de colagem com 

bentonite, ou ainda, devido á sua instabilidade, onde ocorreu a formação de complexos 

insolúveis que posteriormente precipitam. Pensa-se que a incorporação excessiva de 

oxigénio por parte da bomba de transfega e o contacto com o oxigénio durante a abertura da 

garrafa em ambiente com baixas concentrações de sulfuroso, podem desencadear esse tipo 

de reacções. 

A possibilidade da turvação estar relacionada com a instabilidade fenólica, é comprovada 

por vários investigadores, (Somers et al., 1985; Waters et al., 1996 e Pocok et al., 2007) 

onde verificaram que os compostos fenólicos estão envolvidos no processo de turvação, já 

que uma colagem com PVPP diminuiu os níveis de turvação de diversos vinhos brancos. 

 

1.4.2 Taninos condensados 

1.4.2.1 Taninos condensados em Função do Grau médio de 

Polimerização  

A caracterização dos taninos condensados foi efectuada por dois métodos distintos, a 

reacção com a vanilina e despolimerização em meio ácido na presença de tolueno- α-tiol. 

Assim, caracterizando e comparando o perfil das proantocianidinas dos vinhos turvos e 

límpidos, pode-se supor uma hipótese quanto á possível origem da turvação presente nos 

vinhos em estudo. 

 O quadro 7 representa os resultados obtidos na análise dos taninos condensados em 

função do Grau médio de Polimerização, de três fracções, Monómerica, Oligomérica e 

Polimérica. 
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Quadro 7  – Taninos condensados em função do Grau médio de Polimerização 

Taninos Condensados Vinhos Moscatéis 
            
  A B 1 2 3 
Fracção Monomérica (mg/l) 1,23 3,5 3,5 2,3 2,4 

Fracção Oligomérica (mg/l) 2,6 1,8 1,1 2,5 8,7 

Fracção Polimérica (mg/l) 9,5 15,1 12,3 48,0 67,8 

Total (mg/l) 13,4 20,4 16,9 52,8 79,0 

 

Analisando este quadro, observar-se uma menor quantidade total de taninos condensados 

no vinho turvo em relação aos restantes vinhos límpidos, em média uma diferença de 66%. 

Assim, apesar de todos os moscatéis terem um processo de vinificação propício á extracção 

fenólica, as diferenças são bastante consideráveis.  

As fracções oligomérica e polimérica, surgem como aquelas que têm maiores diferenças 

entre vinhos turvos e límpidos, em média uma diferença de 46 e 71%, respectivamente. 

Estas diferenças poderão ser explicadas por um possível fenómeno de polimerização que 

ocorreu nos vinhos turvos, fazendo com que estes compostos não se comportem mais como 

taninos nativos do vinho, contribuindo assim para o menor teor em taninos condensados 

destes vinhos.   

 

1.4.2.2 Análise química detalhada dos Taninos Condensados 

A separação, identificação e quantificação de taninos condensados foi feita por 

despolimerização em meio ácido na presença de tolueno- α-tiol. Com este método, obteve-

se uma análise química detalhada dos taninos condensados presentes no vinho límpido (3) 

e do vinho turvo B.  

Seria pertinente analisar o precipitado resultante da turvação do vinho B, mas, após várias 

tentativas, não foi possível quantificar a amostra já que, possivelmente, a sua composição 

fenólica está complexada não se comportando mais como taninos nativos do vinho. 

O quadro 8 mostra os resultados obtidos neste método, relativos ao vinho B e ao vinho 

límpido (3).  
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Quadro 8 - Caracterização química dos Taninos Condensados. 

              

  

GPm   
PMm 
(g/mol) %G %P 

Cis: PA2 

(mg/l)   Trans  

              

Vinho B  7,9 2337 4,9 0 7 23,5 

    

Vinho 3  4,8 1630 30,1 25,2 2,4 93,2 
 
GPm (Grau polimerização médio), Peso Molecular médio (PMm), Percentagem de esterificação do ácido gálhico 

(%G), Percentagem de prodelfinidinas (%p), Concentração em Taninos Condensados Totais (mg/l) (PA2). 

 

Salienta-se que, apesar dos receios da adaptabilidade dos dois métodos de análise de 

taninos condensados a vinhos fortificados, estes resultados vêem comprovar que os valores 

obtidos quanto á concentração total de proantocianidinas nos dois métodos são bastante 

semelhantes, ainda para mais, trabalhando numa ordem de grandeza bastante baixa 

(Quadro 7 e 8). 

Assim no vinho B a concentração total de proantocianidinas pelo método anterior foi de 20,4 

mg/l enquanto que, neste método foi de 23,5 mg/l, uma ligeira diferença de 13 %. Quanto ao 

vinho (3), registou-se neste método um valor de 93,2 mg/l em contraste com 78,9 mg/l no 

método anterior, uma diferença de apenas de 15%. (Quadro 7 e 8). 

Estes resultados vêem igualmente confirmar os valores obtidos quanto á composição 

fenólica realizada na análise sumária (figuras 15, 16 e 17), onde o vinho B apresentava um 

teor bastante menor em comparação com o vinho límpido (3). 

A concentração total em PA no vinho límpido (3) é de 93,2 mg/l e no vinho turvo (B) de 23,5 

mg/l. Apesar de ambos os vinhos terem um longo processo de maceração (6 meses) estas 

diferenças são consideráveis. Como referido anteriormente, tal facto pode ser explicado pela 

quantificação do método que só determina taninos nativos e no caso do vinho turvo, estes 

possivelmente estarão polimerizados com outros compostos. 

Numa perspectiva geral, analisando estes resultados relativos ao vinho turvo, observa-se 

que as estruturas fenólicas com maior reactividade, flavanóis esterificados com o ácido 
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gálhico, prodelfinidinas e epicatequinas tendem a desaparecer ou estar em menor 

quantidade. 

Assim, quanto ao grau médio de polimerização, o vinho turvo em estudo apresenta um valor 

superior ao vinho límpido, 7,9 para 4,8, o que significa que as proantocianidinas estão mais 

polimerizadas neste vinho e por conseguinte, as PA de grau intermédio de polimerização já 

reagiram, o que vem confirmar a tendência de uma maior reactividade dos taninos 

condensados do vinho turvo em relação ao límpido.  

Outro aspecto a ter em conta é o peso molecular médio, que no caso do vinho turvo é 

substancialmente superior ao vinho límpido, 2337 (g/mol) para 1630 (g/mol). Este dado está 

igualmente de acordo com os resultados anteriormente obtidos no que diz respeito á 

polimerização das estruturas fenólicas presentes no vinho. 

Existem grandes diferenças quanto a percentagem de esterificação pelo ácido gálhico (G%). 

No vinho turvo (B) esta é de 4,9% e no vinho límpido (3) de 30,1%. Esta diferença deve-se 

sobretudo ao reduzido teor de epicatequina-3 galato presente no vinho turvo, o que 

demonstra a grande reactividade deste vinho comparando-o ao vinho límpido. Este facto vai 

implicar uma maior interacção entre taninos condensados e proteínas tendo efeitos quer na 

adstringência do vinho quer na sua estabilidade físico-química.  

Quanto á percentagem de prodelfinidinas (%P), não foi possível ser quantificada no vinho 

turvo (B) já que não se registou uma concentração de epigalhocatequina neste vinho. 

A Esterioquimica das unidades monómericas dos taninos condensados, do vinho turvo 

comparativamente ao vinho límpido, observa-se que esta é bastante distinta, apresentando 

uma relação (Cis:Trans) de 7 para o vinho B e de 2,4 para o vinho (3).  

Conhecendo esta relação, e sabendo que, segundo Thorngate e Noble, (1995) a 

epicatequina apresenta uma maior reactividade que a catequina, estes dados poderão ser 

úteis na avaliação de um possível tratamento de estabilização química de vinhos turvos.  

Por fim, de acordo com os resultados obtidos, observa-se (anexo 2) que, quer as unidades 

terminais, correspondentes aos flavanóis monoméricos, quer as unidades de extensão 

correspondentes aos seus derivados benzil-tioeter, estão em menores quantidades no vinho 

turvo do que no vinho límpido, respectivamente em média uma diferença de 93 % para as 

unidades terminais e 58% para as unidades de extensão.  

 

  



56 
 

1.5 Colóides Polissacarídicos 

Os polissacarídeos são um importante grupo de macromoleculas, estando relacionados com 

os mecanismos de estabilidade coloidal do vinho. (Mesquita et al., 2001). Estes compostos 

podem limitar fenómenos de agregação e floculação prevenindo a formação de precipitados 

e consequentemente turvações. Por outro lado, podem ter um efeito oposto, se a sua 

concentração for muito superior á desejada, ou ainda se apresentar teores elevados de 

pectinas ou β-glucanas. 

O teor de colóides polissacarídicos do vinho G é de 92 mg/l. Não foi possível realizar este 

analise aos outros vinhos moscatéis dado o elevado volume de amostra que o método 

necessita. Porém, é possível fazer uma comparação com outros vinhos brancos do 

mercado. Segundo (Doco et al., 2000), os vinhos brancos apresentam teores destes 

colóides na ordem dos 70-200 mg/l, este valor embora baixo, está dentro do que é 

considerado normal para este parâmetro. 
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2. Testes de Estabilidade Físico-química 

Estes testes foram realizados com o objectivo de determinar/excluir as hipóteses relativas á 

origem da turvação dos vinhos em estudo. 

 No quadro seguinte, representa os resultados obtidos nos diferentes testes de estabilidade 

ao vinho turvo B e ao vinho límpido (1). 

 

Quadro 9  – Testes de Estabilidade. 

Análises Realizadas Vinhos 
      
  B 1 

Prova do Ar Negativa Negativa 

Estabilidade Cúprica Negativa Negativa 

Estabilidade Proteica Negativa em ambos os 
testes (*) 

Negativa em ambos os 
testes (*) 

Pectinas Negativa Negativa 

Glucanas Negativa Negativa 

Cálcio  Negativa Negativa 
 (*) Teste Térmico e Teste de Precipitação com Excesso de Tanino. 

 

Todos os parâmetros analisados do vinho turvo B, revelaram-se negativos, ou seja, o vinho 

encontra-se estável relativamente ás casses ferrica, oxidásica, cúprica e proteica. Estes 

resultados foram os esperados dado as características físico-químicas que o vinho 

apresenta. 

Também exclui-se a possibilidade da precipitação ser devido a cristais, nomeadamente o 

tartarato de cálcio, estando de acordo com os testes realizados ao precipitado. 
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3. Análises ao Precipitado 

No quadro seguinte, apresenta aos testes realizados ao precipitado do vinho B.  

 

Quadro 10  – Análises ao Precipitado 

Determinações Analíticas Resultado 
    

Natureza do Precipitado Amorfa 
Teste do Espelho de Prata Positivo (Taninos) 
Teste Tanino-Pigmento Positivo (Taninos) 
Teste Folin-Ciocalteau Fraca reacção Positiva  (Taninos)  
Teste do Biureto Negativo (Proteína) 
 

Embora os testes realizados ao precipitado estarem sujeitos a algumas interferências, não 

sendo portanto inteiramente específicos, com a realização desta análise verificou-se que os 

taninos condensados estão na origem da formação do precipitado, onde 3 testes 

confirmaram essa suposição (embora no Teste de Folin-Ciocalteau a reacção fosse fraca).  

Deste modo, pensa-se que as proantocianidinas têm a tendência a envolver-se em reacções 

de polimerização com outros compostos e precipitar ao longo do tempo, constituindo assim 

natureza do precipitado do vinho turvo, facto comprovado nesta análise, de acordo com os 

resultados positivos de 3 testes distintos (Espelho de Prata, Tanino-Pigmento e Folin-

Ciocalteau). 

Os resultados obtidos nos métodos de análise detalhada aos taninos condensados 

(Quadros 7 e 8), sugerem que existe uma possível tendência para estes compostos 

precipitarem dado a sua elevada reactividade, expressa na acentuada diferença de valores 

no grau polimerização médio, na percentagem de esterificação do ácido gálhico 

percentagem de prodelfinidinas, na relação Cis:Trans e por fim, na concentração em taninos 

condensados totais do vinho turvo fase ao vinho límpido nos dois métodos analisados. 

Estes resultados excluem igualmente a hipótese do precipitado ser de origem cristalina, pois 

este não se dissolve em HCL, indicando que é de natureza orgânica. 

A presença de proteínas no precipitado não se confirmou, dado que o teste do Biureto foi 

negativo.   
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A análise ao precipitado foi realizada segundo este esquema: 
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Positivo 

 

      Negativo 

 

Positivo 
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HCL a 10% 

Teste do Biureto Espelho de Prata 
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4. Testes de Turvação por Oxigenação 

 
A tabela seguinte regista a oxigenação forçada em diferentes concentrações (0, 2, 4 e 6 

ppm’s de O2) em 100ml de vinho G em comparação com um vinho límpido desconhecido 

(3).  

 

Legenda:  

I- Límpido 

II- Pouco límpido 

III- Ligeiramente turvo 

IV- Pouco turvo 

V- Muito turvo 

 

Quadro 11 - Oxigenação forçada a diferentes concentrações de O2 

  
Vinho G  
(0 ppm) 

Vinho G 
(2ppm) 

Vinho G  
(4 ppm ) 

Vinho G  
(6 ppm ) 

Desconhecido  
 (3) 

Dias           
14-Mar I         
16-Mar I         
18-Mar I         
21-Mar I I I I   
23-Mar I I I I   
25-Mar I I I I   
28-Mar I I I I   
30-Mar I I I I   
01-Abr II I I I   
04-Abr II I I I   
06-Abr III I I I   
07-Abr V I I I   
08-Abr 

 
I I I   

11-Abr 
 

I I I I 
12-Abr   I I I I 
13-Abr   I I I I 
14-Abr   I I I I 
15-Abr   I I I I 
18-Abr   I I I I 
19-Abr   I I I II 
22-Abr   I I I V 
23-Abr   III III III 

 26-Abr   V V V 
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Esta experiência foi realizada com o intuito de verificar o período que o vinho (límpido) em 

contacto com o oxigénio permaneceria sem turvação.  

O vinho G (0 ppm) demorou 25 dias a turvar. Este período é considerado normal para um 

vinho fortificado. Este longo período, pode ser explicado pelo baixo teor em taninos (ou 

ácidos fenólicos) no vinho, que ao não oxidarem, não se polimerizam nem formam 

pigmentos acastanhados, não ocorrendo assim a formação de uma turvação. 

Para as restantes concentrações de oxigénio, 2, 4 e 6 ppm’s o período até a sua turvação foi 

sensivelmente de um mês. Este dado revela que as concentrações de oxigénio não 

influenciaram o período de turvação. 

O vinho límpido desconhecido (3) turvou mais rapidamente que o vinho G, somente 11 dias. 

Este facto deve-se á maior quantidade de compostos susceptíveis a serem oxidados, 

nomeadamente compostos fenólicos, estando portanto susceptíveis á turvação.   

 
Após esta experiência, todos os vinhos apresentavam um aspecto aparentemente viscoso 

com aromas a podre. Assim testou-se a hipótese da turvação ser de origem microbiana. Os 

resultados registados estão apresentados no ponto 5. 

É de salientar que nesta experiência, dos dias 28/3 a 18/4 registou-se um aumento de 

temperatura no laboratório, o que pode ter condicionado a velocidade de reacção de 

oxigenação. De forma a controlar a temperatura, colocou-se o vinho G e o vinho 

desconhecido (3) numa estufa a 26 ºC. 

 

O quadro seguinte mostra a evolução destes dois vinhos na estufa. 

 

Legenda:  

I- Límpido 

II- Pouco límpido 

III- Ligeiramente turvo 

IV- Pouco turvo 

V- Muito turvo 
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Quadro 12  – Oxigenação a temperatura controlada 26 ºC em Estufa. 

 

  Vinho G Desconhecido (3)  

Dias     

11-Abr I I 

13-Abr I I 

15-Abr I I 

18-Abr I I 

20-Abr I I 

22-Abr I I 

26-Abr I I 

28-Abr I I 

02-Mai III III 
04-Mai V V 

 

 
 

Estes dados revelam que a temperatura teve pouca influência nas reacções que conduziram 

á turvação, pois o período até á obtenção da mesma é semelhante na modalidade de 

temperatura controlada (estufa) e sem temperatura controlada. 

 
 

5. Análise Microbiológica 

 
 
Analisou-se o vinho G, no estado turvo (exposto ao ar durante cerca de um mês), o seu 

precipitado e o vinho G (límpido). 

Os resultados desta análise ao vinho turvo G exposto ao ar durante cerca de um mês e ao 

seu precipitado mostram que registou-se um ligeiro crescimento de microrganismos viáveis, 

(bactérias em forma de bastonete) embora em quantidades muito reduzidas, não tendo 

assim qualquer influência na origem da turvação dos vinhos. 

A análise ao microscópio óptico, excluiu a presença de cristais de bitartarato de potássio no 

precipitado e não se vislumbrou qualquer crescimento microbiano, quer no vinho turvo quer 

no seu precipitado. 

O vinho límpido não apresentou nem bactérias nem leveduras nas análises realizadas. A 

análise ao microscópio óptico confirmou esses resultados. Este dado confirma que a 

turvação registada no vinho G que foi exposto ao ar não teve origem microbiológica. 
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6. Caracterização Sensorial 

A caracterização sensorial de todos os vinhos moscatéis de Setúbal em estudo foi realizada 

no dia 23/3/2011. 

 

� Vinho Turvo A – Empresa conhecida, ano 2004 

 

O vinho apresenta-se turvo, com algum precipitado esbranquiçado. Cor topázio com 

nuances avermelhadas. Aroma delicado e característico a moscatel, flor de 

laranjeira, passas e mel. Boca suave, leve equilibrado e harmonioso. 

 

� Vinho Turvo B – Empresa conhecida (garrafa), ano 2006 

 

Vinho semelhante ao vinho A em termos visuais, mas com um aroma mais 

exuberante a passas e mel e com menor complexidade aromática. 

 

� Vinho Límpido G - Empresa conhecida (garrafão), ano 2006 

 

Vinho com aspecto límpido e com uma coloração pouco intensa. O aroma não é tão 

delicado quanto os vinhos anteriores. Final de boca amplo. 

 

� Vinho Límpido (1) – Ano e empresa desconhecidos. 

 

Vinho límpido, cor topázio acastanhado, muito intenso. Aroma muito fino e elegante, 

notas de flor de laranjeira, passas e caramelo com sensações de torrefacção. Na 

boca é longo e persistente. 

 

� Vinho Límpido (2) – Ano e empresa desconhecidos. 

 

Vinho límpido e brilhante, com uma coloração amarelada. Aroma dominado por notas 

de madeira nova, pouco característicos dos moscatéis “ clássicos”. Na boca é menos 

estruturado que os vinhos turvos e o vinho (1). 
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� Vinho Moscatel Límpido (3) – ano e empresa desconhecidos. 

 

Vinho límpido e brilhante, cor topázio com nuances amareladas. Aroma bastante 

grosseiro e esquisito. Na boca apresenta-se vulgar e pesado. Um vinho sem 

carácter.  

 

Comparando os vinhos em estudo, posso afirmar que a turvação presente nos vinhos da 

empresa conhecida não afecta negativamente as suas qualidades sensoriais. Aliás, estes 

vinhos na minha opinião, são muito superiores aos vinhos límpidos (2) e (3). 

No entanto, a turvação poderá levar á perda de complexidade estrutural, o que se verificou 

experimentalmente, na análise sumária aos fenóis totais, na análise ao precipitado e nos 

dois métodos específicos efectuados de caracterização química dos taninos condensados.  

Sensorialmente, os resultados obtidos estão em coerência com os resultados experimentais, 

pois estes vinhos apresentam-se pouco estruturados e bastante leves, não sendo 

necessariamente um aspecto negativo, pois a suavidade de um vinho é bastante apreciada 

pelos consumidores (se esta não for resultado de uma turvação). 
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XIII. CONCLUSÕES 

 

Foram realizados diversos testes para a identificação da turvação nos vinhos em estudo, 

tendo em conta esses resultados as principais conclusões a retirar são as seguintes:  

 

Supõe-se que a turvação em questão envolve taninos condensados, pois foi identificada no 

precipitado, por três métodos distintos (Espelho de Prata, Tanino-Pigmento e Folin-

Ciocalteau). Acrescenta-se ainda que nenhum dos outros testes de 

identificação/precipitação de outras possíveis causas apresentou resultados positivos. 

 

Como complemento, fez-se por dois métodos distintos, uma análise detalhada ás 

proantocianidinas do vinho turvo em comparação com um vinho límpido com semelhante 

período de maceração (6 meses). Esta análise, comprova a remoção dos taninos 

condensados do vinho turvo, e consequentemente maior reactividade e propensão a formar 

estruturas altamente polimerizadas, susceptíveis de causar ao longo do tempo turvação e 

precipitação. 

 

O facto de a turvação ocorrer após a abertura das garrafas, conclui-se que o oxigénio será 

provavelmente o factor essencial para desencadear este tipo de reacções de polimerização, 

onde possivelmente haverá a participação de outras estruturas fenólicas (ex: ácidos 

fenólicos). Deste modo, recomenda-se como medida preventiva, que o vinho evite o 

contacto com o oxigénio durante o seu processamento, nomeadamente, reduzir a 

incorporação de O2 pela bomba de transfega, bem como após o engarrafamento. A 

utilização de rolhas “bar-top” poderá não ser a mais indicada para minimizar esses efeitos. 

 

O teor de sulfuroso apresentado, (ou a inexistência dele) não será provavelmente o mais 

adequado para conferir estabilidade físico-química aos vinhos em estudo. Assim, no futuro, 

recomenda-se como medida preventiva uma aplicação mais racional de SO2, ou mesmo SO2 

em combinação com o ácido ascórbico de forma a impedir a reactividade dos taninos com o 

oxigénio. 

 

Concomitantemente, posso colocar a hipótese de um possível procedimento de forma a 

conferir uma maior estabilidade química aos vinhos em questão: A realização de uma 

oxigenação forçada que irá polimerizar os compostos instáveis do vinho (taninos 

condensados) forçando assim a ocorrência de precipitação e turvação. Posteriormente, o 
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vinho será transfegado e submetido a um tratamento de colagem antes do seu 

engarrafamento. 

 

Por fim, com a realização deste trabalho, verifico que é necessário aprofundar mais estudos 

nesta área, nomeadamente o estudo de mecanismos de turvação em vinhos licorosos, de 

forma a preconizar as soluções mais adequadas, tendo sempre em linha de conta que estas 

não devem ser generalizadas, mas sim adaptadas à especificidade de cada vinho.  

  



67 
 

XIV. BIBLIOGRAFIA 

 

Afonso J. (2010) Moscatel, Revista de vinhos, 244, 74-78. 

Alemão S. (2010) Moscatel, Revista de vinhos, 242, 38- 42. 

Almeida A. A., Cardoso M.I., Ferreira M., Lima J.L., (1994). Determination of copper in Port 

Wine and Madeira by electrothermal atomization AAS. Atomic Spectroscopy, 2, 73-77. 

Almeida I., Mendes L., Silva P. e Garcia S., (2006) A região da Península de Setúbal, 

Viticultura e Enologia: A vinha e o vinho em Portugal. Edição da Syngenta Crop Protection, 

Lda, Editorial verbo, Lisboa 

Amerine M., (1979). Technology of Wine Making. 4thEdition. Hardcover, Connecticut, U.S.A. 

Ayestarán B., Guadalupe Z., León D., (2004) Quantification of major grape polysaccharides 

(Tempranillo v.) released by maceration enzymes during the fermentation process.  Analytica 

Chimica Acta, 513, 29–39.  

Azenha M., Vasconcelos M., (2000). Assessment of the Pb and Cu in vitro availability in 

wines by means of speciation procedures. Food and Chemical Toxicology, 38, 899-912. 

Belleville  M., Brillouet J., Tarodo de la Fuente B., Saulnier L. e Moutounet M. (1991) 

Differential roles of red wine colloids in the fouling of crossflow microfiltration alumina 

membrane. Vitic. Enol.Sci. 46,100-107. 

Boulton, R. B., Singleton, V. L., Bisson, L. F., e Kunkee, R. E. (2001). Principles and 

Practices of Winemaking.Springer. California. 

Bradshaw, M., Prenzler, P., Scollary, G., (2001). Ascorbic acid induced browning of (+)-

catechin in a model wine system. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(2), 934–

939. 

Bradshaw, M., Scollary, G., Prenzler, P., (2004). Examination of the sulfur dioxide-ascorbic 

acid anti-oxidant system in a model white wine matrix. Journal of the Science of Food and 

Agriculture, 84(4), 318–324. 

Brandolini V., Tedeschi P., Capece A., Maietti A., Mazzota D., Salzano G., Paparella A., 

Romano P., (2002). Saccharomyces cerevisiae wine strains differing in copper resistence 

exhibit different capability to reduce copper content in wine. World Journal of Microbiology & 

Biotechnology, 18, 499-503 



68 
 

Broadhurst, R., Jones W., (1978). Analysis of condensed tannins using acidified vanillin. J. 

Sci. Food Agric. 1978, 29, 788-794. 

Bravo M., Silva S., Coelho A., Vilas Boas L., Bronze M., (2006) Analysis of phenolic 

compounds in Muscatel wines produced in Portugal. Analytica Chimica Acta, 563, 84–92 

Bravo M., (2008). Caracterização química e funcional de vinhos Moscatel Portugueses, Tese 

de doutoramento em Farmácia, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

Caldeira I., (1989). Colóides polissacarídicos e proteicos de vinhos brancos. Influência na 

tecnologia de defecação e de fermentação. Relatório de estágio do curso de Engenharia 

Agro-Industrial, Instituto Superior de Agronomia, UTL, Lisboa. 

Carvalho E., Mateus N, Freitas V. (2004). Flow nephelometric analysis of protein–tannin 

interactions. Analytica Chimica Acta, 513, 97–101. 

Chatonnet P., (1991) Incidences du bois de chêne sur la composition chimique et les 

qualités organoleptiques des vins. Applications technologiques. Thèse de D’Etat es 

Sciences, Université de Bordeaux II, 2, 224 

Cheynier V., Fulcrand H., Guyot S., Oszmianski J., Moutounet M., (1995). Reactions of 

enzymically generated quinones in relation to browning in grape musts and wines. 

Symposium Series, 600, 130–143. 

Cuinier C., (1983) La stabilization biologique dês vins. Vignes et vins, 317, 27-30  

Curvelo-Garcia A., (1988). Controlo de Qualidade dos Vinhos. Química Enológica – Métodos 

Analíticos. Instituto da Vinha e do Vinho, Lisboa, 420 pp 

Cutzach I., Chatonnet P., Dubourdieu D., (1999)  Study of the Formation Mechanisms of 

Some Volatile Compounds during the Aging of Sweet Fortified Wines. J. Agric. Food 

Chem.,47, 2837-2846 

Cutzach I., Chatonnet P., Dubourdieu D., (2000) Influence of Storage Conditions on the 

Formation of Some Volatile Compounds in White Fortified Wines (Vins doux Naturels) during 

the Aging Process. J. Agric. Food Chem. 48, 2340-2345 

Decreto-Lei nº 13/92 de 4 de Fevereiro de 1992. Diário da República nº 29-I Série-A. 

Ministério da Agricultura. Lisboa  

Deshpande S., Cheryan M., Salunkhe K., (1986). Tannin analysis of food products. Crit. Rev. 

Food Sci. Nutr., 24, 401-449. 



69 
 

Dias J., Perreira C., Cunha J., (1995) Catálogo das Castas- Região do Ribatejo, Oeste e 

Península de Setúbal, Estação Vitivinícola Nacional, Instituto da Vinha e do Vinho, Ministério 

de Agricultura. 

Doco T., Williams P., Moutounet M., Pellerin P., (2000). Les polysaccharides du vin. Bulletin 

OIV, 73 (837–838), 758–792. 

Dubourdieu D. (1982). Recherches sur les polysaccharides secretes par Botrytis cinera dans 

la baie de raisin. Thèse D’Etat es Sciences, Université de Bordeaux, II, Bordeuax. 

Dubourdieu D., (1995). Intérêts oenologiques et risqué associes à l´ élevage dês vins blancs 

sur lies en barriques. Revue française d’oenologie. Instituit d’oenologie Université de 

Bourdeaux. France. 

Esteruelas M., Poinsaut P., Sieczkowski N., Manteau M., Fort M.F., Canals J., Zamora F. 

(2009). Comparasion of methods for estimating protein stability in white wines. Am. J. Enol. 

Vitic., 60, 302-310. 

Esteruelas M., Kontoudakis N., Gil M, Fort M., Canals J.M., Zamora F (2011). Phenolic 

compounds present in natural haze protein of Sauvignon white wine. Food Research 

International, 44, 77–83 

Feliciano R., Bravo M., Pires M., Serra A., Duarte C., V. Boas L., Bronze M., (2009) Phenolic 

Content and Antioxidant Activity of Moscatel Dessert Wines from the Setúbal Region in 

Portugal, Food Anal. Methods, 2,149–161. 

Fernandes, M (2008) Desenvolvimento de uma bebida com baixo teor alcoólico, á base de 

Vinho Licoroso Moscatel de Setúbal. Tese de mestrado em Ciências e Engenharia 

Alimentares, Universidade Técnica de Lisboa.  

Ferreira, R., Monteiro S., Piçarra-Pereira, M., Tanganho, M., Loureiro,V., Teixeira, A., (2000) 

Characterization of the proteins from grapes and wines by immunological methods. Am. J. 

Enol. Vitic. 51, 22–28. 

Ferreira R., Pereira M., Monteiro S., Loureiro V., Teixeira A., (2002), The wine proteins. Food 

Sciences and Technology, 12, 230-239. 

Feuillat M. (1987). Stabilisation et Clarification des vins: Aspects colloidaux. Revue des 

Oenologues, 45, 7- 17. 



70 
 

Feuillat M, Charpentier C, Von Bonn E. (1995). Characterization of proteins in white wines: 

application to Chardonnay wines. Revue dês Oenologues et des Techniques Vitivinicoles et 

Oenologiques, 78, 9-14. 

Flanzy C. (1998). Oenologie, Fondements Scientifiques et Technologiques, Collection 

Sciences et Techniques Agroalimentaires. Editions Tec & Doc, Paris 

Franco D.S., Singleton V.L., (1984) The Changes in Certain Components of Setubal Wines 

During Aging, Am. J. Enol. Vitic. 35, 146-150  

Fortuna A.M., Garcia V.P., Cardoso A.H., (2001) Vinhos da península de Setúbal, 

publicações Chaves Ferreira, Lisboa, 7, 53 e ss 

Fusi M., Mainente F., Rizzi C., Zoccatelli G., Simonato B. (2010). Wine hazing: A predictive 

assay based on protein and glycoprotein independent recovery and quantification. Food 

Control, 21, 830–834 

Hsu, J. C., e Heatherbell, D. A., (1987). Isolation and characterization of soluble proteins in 

grapes, grape juice, and wine. Am. J. Enol. Vitic, 38, 6–10 

Jackson, R. (2008). Wine Science Principles and Applications 3rd edition Elsevier Inc 

Koch, J., e Sajak, E. (1959). A review and some studies on grape protein. Am. J. Enol. Vitic, 

10, 114–123 

Lubbers, S.; Leger, B.; Charpentier, C.; Feuillat, M. (1993) Effet colloide protecteur d’extraits 

de parois de levures sur la stabilité tartrique d’une solution hydropalcoolique model. E. J. Int. 

Sci. Vigne Vin., 27, 13–22 

Main, G. L. (1992). Juice fining treatments to reduce browning and use ofsulfur dioxide in 

white wine production. Ph.D. Thesis, University of Arkansas, AR, United States. 

Marangon M, Vincenzi S., Lucchetta M., Curioni A. (2010). Heating and reduction affect the 

reaction with tannins of wine protein fractions differing. Hydrophobicity Analytica Chimica 

Acta, 660,110–118 

Martins, J.P., (2001). Moscatel. Revista de Vinhos, 137, 85-90. 

Matthews S., Mila, I., Scalbert, A., Pollet, C. Lapierre C., Hervé-du-Penhoat, C., Rolando C., 

Donnelly D., (1997).  Method for estimation of proanthocyanidins based on their acid 

depolymerization in the presence of nucleophiles. J. Agric. Food Chem., 45 (4), 1195-1201. 



71 
 

Mesquita,R., Piçarra-Pereira M.A., Monteiro, S., Loureiro, V.B., Teixeira, A.R., Ferreira, R.B., 

(2001) Effect of wine composition on protein stability. Am. J. Enol. Vitic. 52, 324–330. 

Monagas M., Bartolomé B., Gómez-Cordovés C., Laureano O., e Ricardo-da-Silva J., (2003). 

Monomeric, Oligomeric, and Polymeric Flavan-3-ol Composition of Wines and Grapes 

from Vitis vinifera L. Cv. Graciano, Tempranillo, and Cabernet Sauvignon. J. Agric. Food 

Chem., 51, 6475–6481. 

Oh H. I., Hoff J. E., Armstrong, G. S., e Haff, L. (1980). Hydrophobic interaction in tannin–

protein complexes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28, 394−398. 

Pashova, V.; Güell, C; López, F. (2004) White wine continuous protein stabilization by 

packed column. J. Agric. Food Chem. 52, 1558–1563. 

Pocock K.F., Hayasaka, Y., McCarthy M., Waters E.J., (2000) Thaumatin-like proteins and 

chitinases, the haze forming proteins of wine, accumulate during ripening of grape (Vitis 

vinifera) berries and drought stress does not affect the final levels per berry at maturity. J. 

Agric. Food Chem. 48, 1637–1643. 

Pocock K. F., Alexander G. M., Hayasaka, Y., Jones, P. R., e Waters, E. J. (2007). Sulfate- A 

candidate for the missing essential factor that is required for the formation of protein haze in 

white wine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1799–1807 

Revilla E., Alonso, E., Bourzeix, M., Heredia, N., (1991). Determination of catechins and 

proanthocyanidins in wines. Feuill. Vert OIV, 829. 

Ribéreau-Gayon J. Peynaud E., Sudraud, P., Ribéreau-Gayon, P. (1972). Science et 

techniques du vin, tome 1, 240-241. Dunod, Paris 

Ribéreau-Gayon J. Peynaud E., Sudraud, P., Ribéreau-Gayon, P. (1976). Science et 

techniques du vin, tome 3. Dunod, Paris   

Ribéreau-Gayon J. Peynaud E., Sudraud, P., Ribéreau-Gayon, P. (1977). Science et 

techniques du vin, tome 4. Clarification et stabilization et installations. Dunod, Paris   

Ribéreau-Gayon P.,Glories I., Maujaan A., Dubourdieu D.  (2000). Handbook of Enology – 

The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments. (Vol. 2). John Wiley & Sons, Ltd. West 

Sussex. England. 

Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Donèche, B., Lonvaud, A. (2006). Handbook of 

Enology (2nd ed.). The microbiology of wine and vinifications (Vol. 1), John Wiley and Sons 

Ltd. Chichester. England 



72 
 

Robards K., Prenzler P. D., Tucker G., Swatsitang P., Glover, W. (1999). Phenolic 

compounds and their role in oxidative processes in fruits. Food Chemistry, 66, 401–436. 

Salvador, J.A. (2006). Portugal vinhos cultura e tradição. Círculo de leitores, 12- 47. 

Sarmento M. R., Oliveira J. C., Slatner M., e Boulton R. B. (2000). Influence of intrinsic 

factors on conventional wine protein stability tests. Food Control, 11,423–432 

Saucier C., (1997). Les tanins du vin: Étude de leur stabilité colloıdale. Thèse Doctorat, 

Université de Bordeaux II. France. 

Siebert K.J., Troukhanova, N.V., e Lynn P.Y., (1996). Nature of polyphenol–protein 

interactions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44, 80−85. 

Siebert K.J., Lynn P.Y., (2003). Effects of alcohol and pH on proteinpolyphenol haze intensity 

and particle size. J. Am. Soc. Brew. Chem., 61, 88-98. 

Siebert K. J. (2006). Haze formation in beverages. Food Science and Technology, 39, 987–

994 

Silva A. C., Guedes de Pinho, P., Rodrigues, P., Hogg, T. (2002). Kinetics of oxidative 

degradation of white wines and how they are affected by selected technological parameters. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(21), 5919–5924. 

Simpson F., (1982). Factors affecting oxidative browning of white wines. Vitis, 21, 233-239. 

Singleton L., e Kramling E., (1976). Browning of white wine and accelerated test for browning 

capacity. Am.J.Enol.Vitic., 27, 157-160. 

Singleton L., (1987). Oxygen with phenols and related reactions in musts, wines, and model 

systems: Observations and practical implications. Am. J. Enol. Vitic, 38(1), 69–77. 

Sioumis N., Kallithraka, S., Makris, D. P., Kefalas, P. (2006). Kinetics of browning onset in 

white wines: Influence of principal redox-active polyphenols and impact on the reducing 

capacity. Food Chemistry, 94(1), 98–104. 

Somers T. C., e  Ziemelis, G. (1985). Flavonol haze in white wines.Vitis 24, 43–50. 

Somers T. C., e Ziemelis, G. (1973). Direct determination of wine proteins. Am. J. Enol. Vitic, 

24, 47−50. 

Souquet J-M., Cheynier V., Brossaud F., Moutounet M., (1996). Polymeric proanthocyanidins 

from grape skins. Phytochemistry, 43(2), 509-512. 



73 
 

Sun B., Leandro C., Ricardo-da-Silva J.M, Spranger I. (1998). Separation of Grape and Wine 

Proanthocyanidins According toTheir Degree of Polymerization. J. Agric. Food Chem., 46, 

1390−1396. 

Thorngate J., e Noble A., (1995). Sensory evaluation of bitterness and astringency of 3R (ÿ)-

epicatechin and 3S(+)-catechin. J.Sci. Food Agric., 67, 531-535.  

Valérie R, Vernhet A, Docco T, Moutounet M (2002) Aggregation of grape seed tannins in 

model wine, effect of wine polysaccharides. Food Hydrocolloids, 16, 17-22. 

Vasconcelos M.T., Azenha M., (2001). In vitro assessment of bioavailabitliy of Pb and Cu in 

different Portuguese wines. Feuillet Vert de l’OIV, 1135 

Versari A., Laghi L., Thorngate J., Boulton R., (2011)  Prediction of colloidal stability in white 

wines using infrared spectroscopy. Journal of Food Engineering, 104, 239–245 

Vielletaz J.C. (1988). Les Colloides du Mout et du vin. Revue française d’Oenologie,111, 23-

27. 

Waters E.J., Wallace W., Williams P.J., (1991) Heat haze characteristic of fractionated wine 

proteins. Am. J. Enol. Vitic. 42, 123–127. 

Waters, E.J., Wallace, W., Williams P.J., (1992) Identification of heat-unstable wine proteins 

and their resistance to peptidases. J. Agric. Food Chem. 40, 1514–1519. 

Waters E.J., Peng Z., Pocock, K.F., e Williams P.J., (1995). Proteins in white wine. 

Procyanidin occurrence in soluble proteins and insoluble protein hazes and itsrelationship to 

protein instability. Australian Journal of Grape and Wine Research,1, 86–93. 

Waters E.J., Shirley N. J., e Williams P. J., (1996). Nuisance proteins of wine are grape 

pathogenesis-related proteins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44, 3–5. 

Waters, E. J., Alexander, G., Muhlack, R., Pocock, K. F., Colby, C., O’Neill, B. K., et al. 

(2005). Preventing protein haze in bottled white wine. Australian Journal of Grape and Wine 

Research, 11, 215–225.  

Waterhouse A. L., Laurie V. F., (2006). Oxidation of wine phenolics: A critical evaluation and 

hypotheses. Am. J. Enol. Vitic, 57(3), 306–313. 

Yokotsuka K., Ebihara, T., e Sato, T., (1991). Comparison of soluble proteins in juice and 

wine from Koshu grapes. Journal of Fermentation and Bioengineering, 71, 248−253. 



74 
 

Zoecklein, B. C., Fugelsang, K. C., Gump, B. H., Nury, F. S. (1995). Wine Analysis and 
Production. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 

 

  



75 
 

XV. CIBERGRAFIA  

 

http://www.jmf.pt/ (Acedido em Março de 2011). 

http://www.sofralabtechnologies.com/uploads/notice_immunotestpi_gb.pdf (Acedido em 

Junho de 2011). 



I 
 

XVI. ANEXOS 

  



II 
 

Anexo 1 

Identificação de turvação/precipitado em Vinho Generoso Moscatel de Setúbal 
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Identificação de turvação/precipitado em Vinho Generoso Moscatel de Setúbal 

 

1.  Objectivo 

 

Normalmente todos os tipos de vinhos tendem a apresentar turvações que desaparecem após o processo de 
clarificação. Deste modo, é essencial manter uma limpidez perfeita e duradoura durante um longo período de 
tempo, em resposta às diferentes alterações que o vinho possa estar sujeito. Assim, o conceito de clarificação 
pressupõe obtenção de limpidez, enquanto que o de estabilização remete para a conservação dessa limpidez. 
 

2. Identificação da turvação e do precipitado. Análises efectuadas ao vinho  

 

O Vinho Generoso Moscatel de Setúbal turvo e com algum precipitado foi submetido a um conjunto de 
análises químicas e microbiológicas (explicitadas em anexo). Salienta-se que se trata de um vinho licoroso 
submetido a um longo processo de curtimenta/maceração (cerca de 6 meses), vinificado e conservado com 
teores de dióxido de enxofre livre e total muito reduzidos. 

3. Conclusões 

 

O vinho em questão não apresentou teores muito altos em compostos fenólicos (cerca de 500 mg/l). Os teores 
em taninos deste vinho também não são muito elevados e foram analisados por dois métodos distintos. Por 
fim, o grau médio de polimerização destes taninos condensados revela-se baixo comparativamente a outros 
vinhos licorosos do mercado. Pensamos que estas moléculas devam ser altamente reactivas com o O2 e 
possivelmente devem envolver a participação de outros compostos fenólicos (ex: ácidos fenólicos.), reacções 
estas acontecendo mais facilmente num ambiente pouco rico em dióxido de enxofre (SO2).Tendo em conta 
todos os resultados obtidos supõe-se que a turvação em questão envolve compostos fenólicos e o O2, de acordo 
com o esquema hipotético apresentado na figura seguinte, formando-se estruturas químicas fenólicas com 
pesos moleculares consideráveis, mantendo-se com dificuldade em solução, causando assim ao longo do 
tempo, turvação e precipitação. 
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Identificação de turvações no vinho e no precipitado, quantificação de taninos condensados e de outros 
fenóis. Análise microbiológica 

 

1- Para saber a natureza do precipitado, centrifugou-se o depósito final da garrafa e adicionou-se HCL a 
10% � não dissolveu (donde é um precipitado orgânico) 

2- Teste do Espelho de Prata ao precipitado para determinar se o precipitado tem origem em 
taninos ou acido tartárico ����Positivo  

3- Teste do Tanino-pigmento, com adição de HCL e aquecimento, confirmou-se que o precipitado 
tinha origem nos taninos���� Positivo 

4- Teste do Biureto, verificar se o precipitado tinha origem proteica � Negativo 

5- Instabilidade Proteica, através de 2 métodos distintos, reacção com tanino e teste térmico, verificar se 
a turvação é de origem proteica. De notar que o teor em Azoto total do vinho não é muito elevado 
(cerca de 250 mg/l) � Negativo para ambos 

6- Instabilidade Férrica, realizou-se uma prova do ar. O teor de ferro total do vinho é baixo (1 a 2 mg/l) 
� Negativo 

7- Instabilidade Cúprica, realizou-se uma exposição luminosa ao vinho em garrafa incolor transparente 
�Negativo 

8- Teste do Cálcio, adicionou-se ácido oxálico para determinar se a instabilidade seria causada pelo 
cálcio � Negativo 

9- Teste de Pectinas, com uma solução de etanol para saber se a instabilidade é causada pelas pectinas 
�Negativo 

10- Teste de  Glucanas, para determinar se existem teores relevantes de glucanas no vinho � Negativo 

11- Separação e Quantificação de Taninos Condensados, através de 2 métodos distintos (reacção com a 
vanilina e despolimerização em meio ácido na presença de tolueno- α-tiol), para avaliar a quantidade e a 
natureza dos taninos do vinho e do precipitado � Tratam-se de taninos condensados nas duas situações 
mas em quantidade não muito alta, pelo menos enquanto taninos condensados nativos. O grau médio de 
polimerização dos taninos condensados foi relativamente baixo em relação a outros vinhos licorosos do 
mercado. 

12- Análise de Compostos Fenólicos Totais, Flavonoides e Não-Flavonoides, o vinho não apresentou um 
teor elevado em compostos fenólicos não flavonoides (cerca de 200mg/l), flavonoides (cerca de 300 mg/l) e 
totais (cerca de 500 mg/l). 

13- Testes Microbiológicos, a análise microbiológica ao vinho turvo revelou que existe um ligeiro 
crescimento de microrganismos mas no entanto insuficientes para causar qualquer tipo de turvação com 
origem microbiológica.  
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Anexo 2 

Caracterização química detalhada dos Taninos Condensados: Unidades flavanóis 

monoméricas Terminais e de Extensão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catequina (Cat), Epicatequina (EC),Epicatequina 3-galato (EGC)  Epigalhocatequina (EGC) Catequina- 

β (Cat β), Catequina – α ( Cat α), Epicatequinatioéter (Ec_SH), Epigalhocatequinatioéter (EGC_SH), 

Epicatequina 3-galatotioéter (EGC_SH).  

                   

  

Unidades Terminais 

(mmol/l) 

 

 

Unidades de Extensão 

(mmol/l) 

  

    

 

    

  Cat EC EcG EGC  Cat β Cat α Ec_SH EGC_SH 

  

    

 

    

Vinho B 0 0,01 0,01 0  0 0,13 0,02 0 

     

 

    

Vinho 3 0,08 0,04 0,01 0,16  0,01 0,02 0,15 0,18 


