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II. RESUMO 

 
Este trabalho pretende determinar a influência do oxigénio na composição fenólica do vinho 

e determinar a sua incidência na evolução da matéria corante durante o processo de 

maturação do vinho quando em contacto com diferentes concentrações de oxigénio. Para o 

efeito foi montado um dispositivo experimental com dois vinhos diferentes. Efectuou-se dois 

ensaios com uma testemunha e duas concentrações de oxigénio diferentes, sendo essas 

concentrações de 3 mg/L de O2 (C-3) e de 6 mg/L de O2  (C-6), aplicadas de uma só vez em 

modo descontínuo e um outro em modo contínuo, de forma simular uma micro-oxigenação. 

Comparando os resultados obtidos nos dois vinhos, podemos concluir que no período 

estudado ocorreu um aumento da intensificação da cor em todos tratamentos com diferentes 

teores de oxigénio em relação à testemunha, verifica-se também que em ambos os ensaios 

ocorre uma tendência generalizada de decréscimo dos teores pigmentos totais e de 

proantocianidinas ao longo do ensaio. Verificou-se um aumento nos pigmentos poliméricos 

nos tratamentos com oxigénio, mas com diferenças nos dois vinhos estudados e observou-

se uma diminuição na fracção oligomérica. 

Na apreciação global da análise sensorial, podemos observar que o painel de provadores 

não registou diferenças entre as testemunhas e os tratamentos com aplicações de oxigénio, 

com a única excepção assinalável da diminuição do flavor herbáceo nas modalidades com 

maiores concentrações de oxigénio no vinho Trincadeira + Touriga Nacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: vinho, oxigénio, matéria corante, composição fenólica  
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III. ABSTRACT 

 

This work wants to determine the influence of oxygen on wine phenolic composition and 

determine its impact on the evolution of the colour during the maturation of the wine when in 

contact with different concentrations of oxygen. For this purpose an experimental device was 

fitted with two different wines. Was carried out two test with a control and two different 

concentrations of oxygen, a concentrations of 3 mg / L O2 (C-3) and 6 mg / L O2 (C -6), 

applied at once in a discontinuous mode and another on a continuous mode in order to 

simulate a micro-oxygenation. 

Comparing the results from the two wines, we can conclude that during the study period 

there was an increase of colour intensity in all treatments with different oxygen 

concentrations compared to control, there is also that in both studies is a general trend of 

decrease of total pigments and proanthocyanidin contents throughout the test. There was an 

increase in polymeric pigment in treatments with oxygen, but with differences in the two 

wines studied and observed a decrease in the oligomeric fraction. 

In the overall appreciation of sensory analysis, we can observe that the panel of judges did 

not register differences between the control and the treatments with application of oxygen, 

with one remarkable exception of decreased herbaceous flavor in the modalities with higher 

concentrations of oxygen in the wine Trincadeira + Touriga Nacional. 

  

KEY WORDS: wine, oxygen, wine colour, phenolic compounds 
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IV.  EXECUTIVE SUMMARY 

 

 In recent years the production of red wine has become increasingly sophisticated. Wine is 

considered one of the most complex beverages and the end product is subjected to several 

biological and physicochemical processes. Wine consists of a broad spectrum of flavours, 

aromas and other organoleptic properties. Phenolic compounds are important contributors to 

the chemical reactions that take place in wine and the resulting complexity (Fulcrand  et al., 

2006; Ribereau-Gayon et al., 2000).  

The colour of a red wine is mainly due to the extraction of monomeric anthocyanins from 

grape skins during fermentation. These pigments are influenced by malolactic fermentation 

and can participate in polymerisation reactions to form polymeric pigments, which are more 

stable to sulphur dioxide bleaching and changes in pH than monomeric anthocyanins. The 

formation of these complexes can be enhanced by the presence of oxygen. However, it is 

still unclear how much oxygen a wine is capable to consume, but it is suggested that it is 

more beneficial if applied after alcoholic fermentation (Singleton, 1999).  

This work aims to determine the influence of oxygen on wine phenolic composition and 

determine its impact on the evolution of the colour during the maturation of the wine when in 

contact with different concentrations of oxygen. For this purpose an experimental device was 

fitted with two different wines. Was carried out two test with a control and two different 

concentrations of oxygen, a concentrations of 3 mg / L O2 (C-3), in order to simulate a 

racking down and 6 mg / L O2 (C -6), simulating a racking over applied at once in a 

discontinuous mode and another on a continuous mode in order to simulate a micro-

oxygenation.  

For all the general parameters studied (pH, SO2, volatile acidity, total acidity, fixed acidity, 

alcohol level, reduncing sugars and density) the wines do not appear that there are important 

variations, although levels of SO2 in wine should be checked regularly because the addition 

of oxygen can lead to a decrease of SO2, which may increase the potential for 

microbiological contamination, an increase of volatile acidity, which can lead to undesirable 

flavors in the wine.  

In relation to phenolic compounds is observed a small decrease in all treatments during the 

test. 

Colour intensity was influenced differently by the addition of oxygen for the different 

experiments performed. In all cases oxygenation led to an increase in colour intensity, 

compared to control and there is a greater increase in the intensity of colour in wine that led 

higher concentrations of oxygen especially in micro-oxygenation treatment. 
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Total anthocyanins showed in both studies a decrease and this decreased is a little higher in 

the treatments that have suffered major applications of oxygen, while the colored 

anthocyanins increased in wines with higher concentrations of oxygen compared to control. 

The evolution of total pigments has shown a decrease during the study period, being this 

decrease higher in the wines where it applied oxygen, while the development of polymeric 

pigments and the rate of polymerization denote an increase during the test, whit higher 

results in wines with higher concentrations of oxygen. 

In both trials there is a common tendency to decrease the levels of proanthocyanidins during 

the test, but the treatments with higher concentrations of oxygen have a greater tendency for 

a decreasing of the total levels of proanthocyanidin. Regarding to the degree of 

polymerization (mDP) results are a bit inconclusive, since treatments with application of 

oxygen diverge in both studies.  

The wines were tasted after ten weeks of treatment and the overall appreciation of wines by 

sensory analysis, we can observe that the panel of judges did not register differences 

between the control and the treatments with application of oxygen, with one remarkable 

exception of decreased herbaceous flavor in the modalities with higher concentrations of 

oxygen in the wine Trincadeira + Touriga Nacional. 

However, this study shows the oxygen can be applied successfully to promote favorable 

changes in red wine. The addition of oxygen used during the wine aging can lead to 

distinguishable differences between control and oxygenated wines. Obviously, more 

research on oxygenation in wine as well as the effect of oxygen on the composition of red 

wine in general, should be performed. 
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VIII. INTRODUÇÃO  

 

O vinho tem um papel activo no mundo dos dias de hoje pois transporta consigo um enorme 

valor sócio-cultural e económico. Deste modo, compreende-se que Portugal possua uma 

herança patrimonial ligada à vinha e ao vinho, que inclusivamente remonta a uma época 

muito anterior à fundação da nacionalidade. 

O processo de vinificação envolve diferentes e complexas reacções químicas e bioquímicas, 

que incluem o oxigénio (O2). O oxigénio pode entrar em contacto com o vinho através de 

vários processos de vinificação e pode ser utilizado pelo produtor/enólogo para melhorar a 

qualidade do vinho tinto. O vinho nunca pode ser completamente protegido em relação ao 

oxigénio. A utilização generalizada do dióxido de enxofre como um anti-oxidante data por 

volta do início do século XVIII quando foi reconhecida sua eficácia na protecção dos vinhos 

da deterioração oxidativa indesejada (Ribéreau-Gayon et al., 2000). No vinho, os principais 

substratos para a oxidação são as moléculas dos compostos fenólicos. Estas podem 

influenciar as características sensoriais de um vinho. As adições controladas de oxigénio 

durante o envelhecimento podem levar ao aumento da cor do vinho e à diminuição da sua 

adstringência. 

Assim, o oxigénio desempenha um papel muito importante na evolução de um vinho tinto, é 

responsável por algumas modificações aromáticas e por transformações ao nível da 

estrutura dos compostos fenólicos que intervêm na sua cor e gosto. Diversos factores 

podem influenciar os resultados obtidos quando é aplicado oxigénio a vinhos tintos, sendo 

muito importante o momento de aplicação, as doses de oxigénio e as características 

fenólicas do vinho. O oxigénio pode influenciar a composição e qualidade do vinho de forma 

drástica, quer positiva ou quer negativamente. Esta revisão incidirá também sobre os passos 

básicos envolvidos na oxidação, substrato para a oxidação do vinho e da evolução dos 

componentes da matéria corante do vinho durante o processo de maturação do vinho 

quando em contacto com diferentes concentrações de oxigénio. 
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IX.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Composição do vinho e sua influência na cor 

Os compostos fenólicos, as antocianinas e os taninos em particular, são os principais 

constituintes dos vinhos implicados em fenómenos de oxidação, que se traduzem por 

alterações de cor (acastanhamento) e por uma evolução do gosto (perda ou aumento da 

adstringência). Ao longo do envelhecimento de um vinho tinto assiste-se a uma diminuição 

de antocianinas monoméricas que depende tanto das condições de armazenamento como 

das características iniciais do vinho.  

Durante a fase de maturação dos vinhos tintos, desde o fim da fermentação até ao 

engarrafamento, a presença de oxigénio é responsável por transformações químicas dos 

pigmentos responsáveis pela cor, essenciais ao envelhecimento. Assiste-se a uma auto 

oxidação do etanol, que em presença de compostos fenólicos origina pequenas quantidades 

de acetaldeído, que por sua vez provoca a co-polimerização de antocianinas e taninos 

(Timberlake e Bridle, 1976), (Ribéreau-Gayon et al., 1983). 

 

1.1. Compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos podem ser encontrados em todos ou quase todos produtos de 

origem vegetal (flores, frutos e verduras) estando sempre presentes nas uvas, mostos e 

vinhos. A estrutura dos compostos fenólicos apresenta alguma complexidade, e muitas 

bebidas do nosso quotidiano contêm quantidades relevantes deste tipo de compostos. 

Sabe-se que nas bebidas alcoólicas, o álcool contribui para a solubilização dos fenóis 

(Girard, 2004), e que o álcool e o dióxido de enxofre reforçam consideravelmente as 

propriedades antioxidantes dos flavonóides (Saucier e Waterhouse, 1999).   

No vinho, os fenóis variam desde de compostos com uma estrutura relativamente simples, 

cuja concentração aumenta com o grau de maturação das uvas, até compostos com 

estrutura complexa do tipo taninos. A importância dos compostos fenólicos, no vinho, reside 

no facto de estes contribuírem para a cor (contribuição para a pigmentação vermelha e 

formação de substratos acastanhados (Jacobson, 2006)), para uma certa adstringência 

(explica-se pelo facto dos taninos interactuarem fortemente com as proteínas em geral e em 

particular com as proteínas salivares, provocando uma certa diminuição nas propriedades 

lubrificantes da saliva (Saucier, 2006)), e para o aroma (uvas e vinho), bem como o facto de 

ser uma reserva para a redução do oxigénio (propriedades antioxidantes). Pensa-se ainda 

que os compostos fenólicos estão na base de odores picantes que os vinhos podem 

apresentar (Amerine e Ough, 1976).   
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Deste modo, os compostos fenólicos desempenham um papel muito importante no vinho, 

uma vez que são os responsáveis pelas principais diferenças entre o vinho branco e o tinto 

e em especial na cor e no aroma dos vinhos tintos. Os compostos fenólicos possuem ainda 

propriedades bactericidas, antioxidantes (já referido acima) e vitamínicas. Demonstra-se que 

os compostos fenólicos presentes no vinho têm actividade anticarcinogênica (Monagas, 

2005), admitindo-se mesmo que o consumo moderado de vinho tinto esteja associado à 

protecção dos consumidores, no que diz respeito a doenças de origem vascular (Ribéreau-

Gayon et al., 2000).   

Um estudo realizado em França por Renaud e Lorgeril em 1992 relaciona o consumo de 

vinho nalgumas cidades de França, com uma baixa taxa de doenças devido a insuficiências 

cardíacas (paradoxo francês). Atribui-se esta protecção, à presença de compostos 

polifenólicos, como é o caso de procianidinas (designação dada actualmente ao que se 

chamava antes de taninos condensados), e de outros compostos fenólicos, funcionando 

assim como uma protecção aparente para os consumidores de vinho. Prova-se deste modo 

que os flavonóides (os flavonóis, flavan-3-ols, os oligómeros e polímeros (procianidinas)) 

possuem uma enorme importância devido ao facto de apresentarem poderosas 

propriedades antioxidantes (Guendez et al., 2005).   

Os compostos fenólicos revestem-se de um grande interesse farmacêutico e médico, visto 

terem a propriedade de neutralizar os radicais livres oxigenados que estão na origem da 

alteração dos tecidos evitando, desta maneira o seu envelhecimento, o desenvolvimento de 

cancros e de arterioscleroses (Vivas et al., 1997).   

Os constituintes primários dos compostos fenólicos são os flavonóides e os não flavonóides. 

O termo fenólico ou polifenólico é utilizado na descrição de compostos que possuem um 

anel benzénico substituído por um ou mais grupos hidroxilo (-OH). A reactividade dos 

compostos fenólicos é explicada por um lado, pela função fenólica, e por outro lado, pelo 

carácter nucleofílico do anel benzénico (reacções características de compostos aromáticos). 

A classificação dos compostos fenólicos em flavonóides e não flavonóides é baseada no 

esqueleto de carbono (Monagas, 2005).  

 Os flavonóis representam cerca de 85% do total dos compostos fenólicos existentes no 

vinho, onde se incluem as antocianas e os 3-flávonois (flavonóis monoméricos ou 

catequinas) e polímeros de taninos. Os compostos não flavonóides compreendem os ácidos 

fenólicos, benzóicos e cinâmicos, e outros derivados fenólicos como os estilbenos. Nas 

uvas, os ácidos fenólicos são principalmente os ácidos hidroxicinâmicos que se encontram 

nos vacúolos das células das películas e polpas (Ribéreau-Gayon, 1965), sob a forma de 

ésteres tartáricos. Estes compostos jogam um papel importante nas oxidações que 

conduzem ao acastanhamento dos mostos e dos vinhos (Singleton, 1987). Embora não 

exerçam uma influência directa no gosto dos vinhos, estão implicados no aparecimento de 
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fenóis voláteis com consequentes alterações aromáticas. Os compostos fenólicos do tipo 

não flavonóides são encontrados principalmente na polpa das uvas, enquanto os compostos 

fenólicos do tipo flavonóides se encontram na grainha, película e nos vasos fibrovasculares 

da uva (Monagas, 2005).  

 Deve-se ainda salientar que a composição fenólica de um determinado vinho está 

condicionada pela variedade das uvas, tipo de solo, localização geográfica e pelo clima. Por 

outro lado, as técnicas empregues na produção de vinho, desempenham um papel muito 

importante na extracção e posterior estabilidade dos compostos fenólicos/polifenólicos, tais 

como o tempo de maceração e fermentação e maturação das uvas, entre outros (Monagas, 

2005). 

1.2. Flavonóides 

Os flavonóides são uma classe de compostos que se encontram presentes tanto nas uvas 

como no vinho, feito a partir da Vitis vinifera. Fazem parte desta classe de compostos os 

flavonóis, os flavanóis, as antocianas e, em menor extensão, os flavonólois e as flavonas 

(Monagas, 2005), como referido acima.  

A estrutura dos flavonóides caracteriza-se genericamente por dois anéis benzénicos (A e B), 

ligados entre si por um heterocíclico oxigenado derivado da estrutura da 2-fenilcromona 

(flavona e flavonol) ou da estrutura da 2-fenilcromanona (flavonona e flavanonol), diferindo 

entre si no número e na localização de grupos hidroxilo e metóxilo presentes no anel B 

(Figura 1). Estas estruturas básicas podem ainda possuir uma ligação O-glicosídica e, por 

sua vez os glicósidos podem ainda estar esterificados (Monagas, 2005). 

 

Figura 1 – Estrutura genérica dos flavonóides 

 

Os flavonóis e os flavonólois são pigmentos que apresentam uma cor amarelada, mais ou 

menos intensa, sendo que os flavonóis mais comuns nas uvas (tintas ou brancas) 

correspondem aos monoglucósidos do quempferol, quercetina e miricetina cuja pigmentação 

é amarelada (Figura 2) e, em menor extensão, os flavonólois que possuem uma cor muito 

mais pálida (Ribéreau-Gayon et al., 2000), (Figura 3). Embora sejam uma família minoritária 

nas uvas, podem ter um papel importante na evolução da cor dos vinhos tintos através de 

processos de co-pigmentação com as antocianinas.  
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Os flavonóis possuem uma cor amarela mas não são considerados muito importantes para a 

cor dos vinhos brancos (Allen, 1994). 

 

Figura 2 – Flavonóides, flavona (se R =H), flavonol (R =OH) (Ribéreau-Gayon et al., 2000, 

Araújo, 2004) 

 

 

  

Figura 3 – Flavonóides, flavanona (se R3=H), flavanonol (R3=OH) (Monagas, 2005) 

 

Os flavonóis protegem os tecidos das plantas da radiação ultravioleta e actuam como 

copigmentos das antocianinas em uvas, frutas e seus derivados. As uvas, que tenham sido 

sujeitas a uma elevada exposição ao sol, possuem uma elevada concentração de flavonóis, 

assim como os vinhos correspondentes. Os flavonóis encontram-se associados em grande 

extensão ao fenómeno de copigmentação do tipo flavonol-antocianina e, deste modo, à 

estabilização da cor no vinho tinto (Monagas, 2005). Nas uvas, os flavonóis estão na forma 

glicosídica, enquanto nos vinhos encontram-se na forma das respectivas agliconas, visto 

que as ligações glicosídicas são hidrolisadas durante a fermentação dos mostos, maturação 

e/ ou com o envelhecimento do vinho (Monagas, 2005). Deve-se no entanto referir, que 

enquanto nos vinhos tintos são encontrados os três tipos de pigmentos que vêm 

mencionados na figura 3, nos vinhos brancos só se encontram os pigmentos quempferol e 

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

De entre os flavanóis salientam-se os 3-flavanóis e as proantocianidinas. Os flavano-3-ol 

caracterizam-se por possuírem um anel heterocíclico saturado. Os carbonos C2 e C3 são os 

centros assimétricos da molécula. Os principais flavan-3-ol que se encontram nas uvas e 

nos vinhos são a (+)-catequina e a (-)-epicatequina, que são epímeros no carbono 3, e cuja 
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estrutura se representa na figura 4. Ao contrário de outros flavonóides encontram-se nas 

uvas no estado livre, encontrando-se pequenas quantidades de galato de epicatequina. Nas 

películas das uvas a (+)-catequina é o flavan-3-ol mais representativo e  a  (-)-epicatequina 

aparece em menores quantidades (Haslam, 1980). 

 

 

Figura 4 – Estruturas dos 3-flavanóis (Ribéreau-Gayon et al., 2000) 

 

As proantocianidinas são compostos que libertam antocianidinas quando aquecidas em 

meio fortemente ácido e alcoólico, mediante a ruptura das ligações entre as unidades 

monoméricas (Ricardo da Silva, 1995). Consoante se liberte cianidina ou delfinidina, estas 

moléculas recebem o nome de procianidinas ou prodelfinidinas. As primeiras são polímeros 

de catequina e epicatequina e as segundas são constituídas por galocatequinas e 

epigalocatequinas. Assim, a unidade fundamental das proantocianidinas são as moléculas 

de 3-flavanóis, e consoante o número de vezes que esta unidade se repete, assim as 

proantocianidinas podem ser dímeras, trímeras, oligoméricas ou polímeros. As 

proantocianidinas das uvas e dos vinhos são sobretudo procianidinas, ou seja oligómeros e 

polímeros de (+)catequina e (-)epicatequina unidas por ligações C4-C8 e em menor 

quantidade por ligações C4-C6 (Ricardo da Silva, 1995).  

Em vinhos brancos onde existe um limitado contacto com as películas, as catequinas são os 

principais flavonóides. Estes compostos são os responsáveis pelo acastanhamento dos 

vinhos brancos ou tintos e por algum amargor (Zoecklein et al., 1995).  

As procianidinas localizam-se principalmente nas partes sólidas das uvas. De casta para 

casta as diferenças nos teores de procianidinas são enormes mas o seu perfil mantém-se 

relativamente homogéneo. Assim a procianidina B1 é normalmente mais abundante nas 

películas enquanto a B2 é mais abundante nas grainhas. As procianidinas triméricas 

também se encontram nas uvas, sendo o trímero 2 particularmente abundante nas películas 

(Ricardo da Silva, 1995). Por este motivo os vinhos tintos têm teores mais elevados de 

procianidinas que os vinhos brancos, porque a maceração a que são sujeitos provoca uma 

extracção das partes sólidas das uvas para o mosto. Já nos vinhos é a procianidina B1 a 
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mais abundante de todos os oligómeros quantificáveis (Dallas et al., 1995). A figura 5 mostra 

a estrutura das procianidinas dímeras.  

 

Figura 5 – Estrutura das principais procianidinas 

 

1.3. Antocianas 

O nome Antocianas designa genericamente as agliconas (antocianidinas) e os respectivos 

heterósidos (antocianinas), encontrando-se localizadas principalmente na película das uvas. 

Um critério muito importante nos vinhos tintos, que se reflecte no preço, é a cor que esses 

mesmos vinhos ostentam (Glories, 1984; Dallas e Laureano, 1994). A cor, apesar de ser um 

dos aspectos reveladores da qualidade dos vinhos (vinho proveniente de um ano de boa 

colheita possui uma cor muito mais vigorosa (Jackson et al., 1978), e de ser um critério de 

fácil acesso, revela-se, no entanto, de elevada complexidade quando se trata de explicar os 

mais variados factores que a explicam (Dallas e Laureano, 1994). Sabe-se que, a 

concentração das antocianas nas uvas depende da variedade das mesmas, assim como do 

seu grau de maturação e da técnica empregue na produção do vinho. Deste modo, a cor 

inicial dos vinhos deve-se às antocianas extraídas das uvas ainda que, com o 

envelhecimento passem a ser os pigmentos poliméricos vermelhos, os principais 

responsáveis pela cor dos vinhos tintos. Factores como o álcool, temperatura, concentração 



Oxidação da Matéria Corante em Vinhos Tintos 
 

20 

 

de dióxido de enxofre, pH do vinho, a presença de outros compostos fenólicos, os quais se 

relacionam com o fenómeno da copigmentação e com o envelhecimento do vinho, potencial 

redox, aldéidos, e oxigénio influenciam quer o equilíbrio físico-químico quer a estrutura das 

antocianas, sendo por isso responsáveis por modificações ténues na cor durante os 

processos de envelhecimento e armazenamento dos vinhos (Ribéreau-Gayon et al., 2000; 

Dallas e Laureano, 1994; Jackson et al., 1978). A cor rubi, que os vinhos tintos ostentam, 

tem origem em mais de 20 diferentes antocianinas e antocianidinas, sendo que as 

proporções das antocianinas e antocianidinas originam variações na cor que determinado 

vinho apresenta (Datzberger et al., 1992). Elas localizam-se na película e nas três ou quatro 

primeiras camadas da hipoderme, e também na polpa das castas tintureiras. 

Estruturalmente são glucósidos de polihidroxi ou polimetoxi dos sais de flavilium (2-fenil-

benzopirilo). Elas diferenciam-se pelo número de grupos hidroxi (oxidrilo) e o grau de 

metilação destes grupos presentes no anel lateral, o número e a natureza dos açúcares 

ligados à molécula, e o número e natureza das cadeias alifáticas ou aromáticas esterificadas 

com os açúcares (Guerra, 1997).  

As formas agliconas das antocianas são instáveis em água e muito menos solúveis que as 

antocianinas (Timberlake e Bridle, 1966), e por isso se pensa que a glicolisação proporcione 

estabilidade e solubilidade a estes pigmentos. As antocianinas do género Vitis são a 

cianidina, a delfinidina, a peonidina, a petunidina e a malvidina. As suas quantidades 

relativas variam com a casta, mas a malvidina é sempre maioritária. É característico das 

Vitis vinifera encontrar-se uma molécula de glucose ligada na posição C3, uma vez que 

outras espécies são diglucósidas nas posições C3 e C5 (Ribéreau-Gayon e Stenestreet, 

1965). Os principais ácidos que podem esterificar a glucose na posição C6, são o cafeico, o 

p-cumárico e o acético. A estrutura destas antocianinas encontra-se na figura 6. 

 

Figura 6 – Estrutura das antocianinas (Ribéreau-Gayon et al., 2000) 

 

Em resumo, a coloração dos pigmentos das antocianas depende de factores como as 

condições do meio (por exemplo, pH, SO2) e estrutura molecular. Para além destes, os 

pigmentos antocianas encontram-se rodeados, quer nas uvas quer nos vinhos, por 
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polifenóis (por exemplo, ácidos fenólicos, flavonóides, entre outros), também estes podendo 

provavelmente afectar a cor dos vinhos (Ribéreau-Gayon et al., 2000). A copigmentação (a 

discutir mais a frente) influencia a intensidade da cor dos vinhos jovens, embora factores 

como reacções de polimerização ganhem especial importância no caso de vinhos mais 

velhos. A copigmentação confere ao vinho uma certa tonalidade violeta (Ribéreau-Gayon et 

al., 2000), que pode ser definida como sendo um fenómeno pelo qual se formam 

associações moleculares ou complexos entre os pigmentos e moléculas incolores. Este 

facto faz com que haja um efeito hipercrómico (incremento na absorvência) e, em alguns 

casos, influencia mesmo o comprimento de onda correspondente ao máximo de absorção 

(efeito hipsocrómico ou batocrómico) (Fonayet, 2004).  

Nos vinhos feitos a partir da Vitis vinifera, a presença de etanol ―trabalha‖ contra a 

copigmentação, fazendo com que as antocianinas aciladas desapareçam em escassos 

meses após o vinho ter sido feito e que restem apenas os cinco monoglucósidos da figura 6, 

em especial a malvidina (Ribéreau-Gayon et al., 2000).  

 Por um lado, as substituições no grupo metóxilo das antocianas fazem com que ocorra um 

desvio batocrómico do comprimento de onda correspondente ao máximo de absorção da 

antociana (desvio para maiores comprimentos de onda) e, por outro lado, a glicose e a 

acilação desta, provoca um desvio hipsocrómico no correspondente máximo de absorção 

(desvio para menores comprimentos de onda). Todos estes factores ajudam a explicar as 

diferentes cores nas uvas tintas e nos vinhos, pois contribuem para a intensidade e 

estabilidade da cor. Todas as variedades de uvas tintas têm a mesma estrutura básica das 

antocianinas, embora existam umas pequenas variações na composição presente. Na 

realidade, a malvidina é a molécula dominante em todo o tipo de uvas tintas e, deste modo, 

a malvidina monoglucósido pode ser considerada como estando na base da cor das uvas 

tintas e do vinho tinto. Contudo, deve-se realçar que a quantidade de monoglucósidos 

acilados se altera bastante com a variedade de uva. As concentrações das antocianinas 

variam consoante a variedade das uvas e idade do vinho.  

 As antocianinas combinam-se e condensam-se com taninos formando uma nova classe de 

moléculas coloridas (mais estáveis). Uma outra fracção das antocianinas, embora pequena, 

ora desaparece devido a factores externos (por exemplo, temperatura, luz, oxigénio, entre 

outros) ora através da precipitação na forma de matéria coloidal colorante. A eliminação 

destes pigmentos é determinante no que concerne à qualidade do vinho, tanto mais que 

esta precipitação conduz à perda de cor. 
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1.4. Taninos 

Os taninos são compostos que se encontram em numerosos produtos alimentares, e em 

particular nas uvas e nos vinhos (Vivas et al., 1997). Os taninos contidos nos vinhos tintos 

desempenham um papel muito importante nas propriedades do sabor e da cor dos vinhos 

tintos. Nos vinhos, os taninos podem reagir com as antocianinas formando novos pigmentos 

que têm cores diferentes e propriedades diferentes das antocianinas nativas. Os taninos 

também contribuem para o sabor do vinho, é disso exemplo a adstringência (reagem com 

glicoproteínas da saliva) e o sabor amargo (Saucier et al., 2006). Quimicamente falando, os 

taninos são moléculas relativamente volumosas que resultam da polimerização de 

moléculas elementares com a função fenol (estruturas monoméricas de 2-fenilbenzopiranos 

em forma de C6-C3-C6) e podem ser classificados em dois grupos, consoante a natureza 

das referidas moléculas elementares (Ribéreau-Gayon et al., 2000; Lima, 1992; Vivas et al., 

1997):  

Taninos condensados ou procianidinas porque são constituídos por uma unidade de 

flava-3-ol e libertam por hidrólise ácida uma antocianina. Os taninos condensados fazem 

parte da composição natural das uvas e dos vinhos;  

Taninos hidrolisáveis porque libertam por hidrólise ácida uma molécula de açúcar 

(glucose) e o ácido gálhico (galhotaninos) ou o ácido elágico (elágicotaninos) com os quais a 

molécula de glucose se encontra esterificada (Figura 7). Os taninos hidrolisáveis não são 

parte integrante das uvas mas sim da madeira utilizada para fazer as barricas.  

As concentrações dos taninos condensados e em especial das procianidinas e das 

catequinas atingem concentrações variáveis no vinho tinto de acordo com a variedade da 

uva e método de vinificação, deste modo tem-se concentrações típicas entre 800 a 4000 

mg/L-1 (Ribéreau-Gayon et al., 2000; Mirabel et al., 1999). Durante a conservação do vinho 

estas moléculas altamente reactivas estão condicionadas, em grande parte, pela presença 

de oxigénio. 

Os taninos hidrolisáveis (taninos elágicos e taninos gálhicos), aparecem nos vinhos 

sobretudo porque a sua utilização é permitida na Enologia para processos de clarificação 

(Lima, 1992). A madeira também fornece ao vinho taninos elágicos (que também podem ser 

acrescentados aos vinhos aquando do estágio em barricas) que actuam como reguladores 

do processo de oxidação, acelerando a condensação entre antocianinas e taninos (Araújo, 

2004). 
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Figura 7 – Estrutura dos ácidos fenólicos gálhico e elágico (Ribéreau-Gayon et al., 2000) 

 

1.5. Reacções de condensação das antocianas e taninos 

O vinho tinto é rico em compostos fenólicos, os quais são responsáveis pela cor e 

adstringência e também contribuem para o aroma, como foi referido. Durante os processos 

de armazenamento e envelhecimento do vinho, a cor do vinho muda de um vermelho vivo 

para uma cor castanha avermelhada, o que pode ser justificado pela formação de novos e 

mais estáveis pigmentos poliméricos. Estes novos pigmentos poliméricos são o resultado de 

reacções entre antocianinas e outros compostos fenólicos, como é o caso dos flavan-3-óis. 

Os novos pigmentos formados são mais resistentes à descoloração, na presença do SO2, do 

que os seus precursores, as antocianinas, e também apresentam propriedades diferentes no 

que diz respeito à cor (Salas et al., 2003).  

Já se tinha provado, no vinho, a existência de produtos resultantes da condensação entre 

antocianinas, flavan-3-óis e flavan-3,4-dióis mediados pelo etanal (Figura 10). No que 

concerne à condensação directa entre taninos e antocianinas, existiam até ao ano 2000 dois 

mecanismos propostos para os novos pigmentos resultantes da condensação directa 

(Figura 8, Figura 9). No entanto, estas condensações directas derivavam de estudos em que 

eram utilizados sistemas modelo, sendo que no vinho ainda não tinham sido detectados até 

2000 (Remy et al., 2000). 
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Figura 8 – Condensação directa do tipo A-T entre antocianinas e taninos (Ribéreau-Gayon 

et al., 2000) 
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Figura 9 – Condensação directa entre procianidinas e antocianinas do tipo T-A Taninos 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000) 

 

Por outro lado, demonstra-se que a um valor de pH=2, as antocianinas são mais estáveis 

que a um pH=3,8 podendo por isso reagir mais rapidamente com as procianidinas 

conduzindo à formação de T-A e A-T. Na reacção A-T (Figura 8) a antocianina encontra-se 

na forma do catião flavílio e comporta-se como electrófilo. A reacção ocorre nos nucleófilos 

negativos C6 e C8 das procianidinas, formando um flaveno incolor. A presença do oxigénio, 

ou um meio oxidante, é necessária para que o flaveno recupere a cor na forma de A-P e 

AO-P. Quando as antocianinas são mantidas fora do contacto com o ar, na presença de 

flavanóis e a uma temperatura superior a 20ºC, há uma diminuição da cor que pode ser 

revertida por um simples arejamento (Ribéreau-Gayon et al., 2000; Salas et al., 2003). Na 
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formação das moléculas T-A (Figura 9), as procianidinas (T – T) são afectadas pela 

clivagem da ligação interflavana catalisada por ácido, a qual é favorecida a um pH=3,2 e 

conduz à formação do intermediário T+, que se comporta como electrófilo enquanto a 

antocianina se comporta agora como núcleofilo. A antocianina na forma de carbinol, nos 

nucleofílicos C6 e C8, reage então com o intermediário T+. O complexo que se forma é 

incolor, adquirindo uma cor laranja avermelhada através de uma reacção de desidratação. 

Esta reacção ocorre na ausência de ar (não necessita de atmosfera oxidante), é favorecida 

pela temperatura e acidez do meio (formação do carbocatião) e depende da quantidade de 

antocianidinas presentes no meio. A cor varia consoante o tipo de carbocatião formado e do 

grau de polimerização, sendo que para vinhos mantidos em recipientes herméticos, este tipo 

de reacções de condensação são favorecidas (Ribéreau-Gayon et al., 2000; Salas et al., 

2003).    

Em meio ácido, o etanal forma um carbocatião que reage com os nodos negativos (C4 e C8) 

dos flavan-3-ols e antocianinas neutras (na forma de carbinol (AOH)), o que leva 

inicialmente à formação de um dímero incolor. A posterior oxidação deste dímero conduz à 

formação da forma colorida. Supõem-se que a ligação em C8 prevalece (Figura 10) mas a 

reacção depende da proporção de flavan-3-ols e antocianinas presente, assim como do pH 

do meio. A um valor de pH 3,1, a presença de (+)-Catequina faz variar a cor de violeta 

avermelhado para laranja à medida que o rácio molar catequina/malvidina aumenta de 1 

para 10. Se a reacção for entre a (-)-Epicatequina  e malvidina monoglucosídeo, a cor será 

púrpura. Estas reacções podem continuar, conduzindo à formação de pigmentos volumosos. 

No vinho, este tipo de reacções, ocorrem ao mesmo tempo que ocorre a polimerização 

heterogénea das procianidinas, sendo que dependem da oxidação controlada nas barricas, 

isto é da quantidade de etanal proveniente da oxidação do etanol. A cor do vinho torna-se 

mais intensa e muda mesmo de tonalidade, tornando-se mais escura após alguns meses 

nas barricas (Ribéreau-Gayon et al., 2000; Drinkine et al., 2005).  
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Figura 10 – Reacção entre a catequina e a malvidina-3-glucosídeo na presença do etanal e 

meio ácido, (Ribéreau-Gayon et al., 2000) 

 

A Tabela 1 mostra a importância dos taninos nos vinhos (Glories, 1984b). Assim, à medida 

que o pH aumenta, a intensidade (IC) da solução das antocianinas diminui muito mais do 

que a intensidade do vinho jovem, onde existem antocianinas que já se encontram 

combinadas com taninos (a formação de pigmentos poliméricos começa com o 

esmagamento da uva e aumenta consideravelmente com a fermentação (Dallas e Laureano, 

1994)). 
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Quadro 1 – Evolução da intensidade de uma solução de antocianinas e de um vinho jovem, 

em função do pH (Glories, 1984b). 

Solução de Antocianas Vinho Jovem 

pH IC pH IC 

3,2 0,518 3,2 1,363 

3,5 0,365 3,5 1,144 

3,8 0,289 3,8 1,045 

4,0 0,246 4,0 1,017 

 

1.6. Equilíbrio das antocianas com o pH 

As antocianinas contêm um núcleo flavílio com uma carga positiva localizada no oxigénio. 

Esta carga, por sua vez, é estabilizada por ressonância, estabilizando deste modo o catião 

flavílio, a tal ponto, que este catião pode ser isolado na forma de sal por analogia com sais 

de amoníaco. 
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Figura 11 – As várias formas de antocianinas (Ribéreau-Gayon et al., 2000; Brouillard et al., 

1979). 

 

Em 1979 foi demonstrado por Brouillard et al., através do método da relaxação química 

aplicada às mudanças bruscas de pH, que as cores das antocianinas são consequência de 

quatro estruturas base (Figura 11):   

• O catião flavílio (cor vermelha) possui um défice em electrões. Este catião tem seis 

estruturas de ressonância possíveis que ajudam a estabilizar a carga positiva devido ao 

défice em electrões acima mencionado (forma predominante a pH inferior a 2 (Heredia et al., 

1998));  

• A base quinoidal que possui uma cetona aromática (cor azul-violeta) formada a partir do 

fenol;  

• A pseudo-base carbinol (AOH2, AOH4), que é caracterizada por um grupo álcool (incolor) 

na posição C2 ou C4, embora só a primeira forma tenha sido identificada (Ribéreau-Gayon 

et al., 2000) (AOH2); 

• A calcona (cor amarela muito pálida ou incolor), onde o heterocíclo pode abrir-se, 

possuindo um grupo cetónico na posição C2 ou C4, sendo mais provável a presença do 

grupo cetónico em C2. Além disso, podem existir na forma isomérica (cis, trans). De realçar 

que em 1979 foi demonstrado inequivocamente a formação de calconas por Brouillard et al., 

a partir das antocianinas.  

Contudo, à temperatura ambiente e em meio ligeiramente ácido o equilíbrio entre carbinol e 

a calcona é lento, demorando mesmo horas a ser atingido, sendo que com o aumento da 

temperatura os equilíbrios referidos na figura 11 são deslocados para a forma da calcona 

(Heredia et al., 1998). A cor das antocianinas em solução depende fortemente do pH e da 

temperatura, como se pode ver através dos equilíbrios AO e AOH4 (Figura 11). Estes 

equilíbrios, por serem muito diferentes, por causa da velocidade das reacções de equilíbrio 

entre o catião flavílio, quinona, carbinol e a calcona (Glories, 1984). 

Em resumo, a cor das antocianinas dependem do pH do meio. Em meio ácido, são 

vermelhas, embora haja uma perda de cor com uma subida do pH, onde a perda máxima de 

cor acontece para um intervalo de pH de 3,2-3,5. As cores podem variar da cor malva à cor 

azul, para valores de pH acima de 4, sendo que em meio neutro ou alcalino apresentam 

uma cor amarela ténue (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Por outro lado, a estabilidade destes 

pigmentos coloridos na forma catiónica aumenta com a presença de grupos hidroxilo, nas 

posições C5 e C7 do anel benzénico, mas diminui com a hidroxilação na posição C3, no 

caso das antocianidinas (Timberlake e Bridle, 1967). 
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1.7. Equilíbrio das antocianas com o SO2 

Durante o envelhecimento dos vinhos tintos, as formas coloridas e não coloridas dos 

compostos fenólicos desempenham um papel de tal maneira importante, que a qualidade do 

vinho pode ser relacionada com a concentração de compostos fenólicos existentes no vinho 

tinto (Bakker et al., 1998). A utilização de maneira prudente do dióxido de enxofre (SO2) é 

um factor adicional que contribui para a ―qualidade final‖ do vinho e, por isso é usado 

essencialmente como agente anti-microbiano, além do que o SO2 poder ter um efeito 

dissolvente dos compostos fenólicos através da retenção de mais SO2 na forma livre 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000; Bakker et al., 1998). O impacto da aplicação do SO2 na cor do 

vinho, durante a maceração/fermentação, mostra que para uma concentração de 75 e 150 

mg/L de SO2, os valores relativos à densidade da cor aumentam em relação ao vinho onde 

não foi adicionado SO2, durante a fermentação (Dallas e Laureano, 1994b). Por outro lado, 

quanto maior for a concentração de SO2 presente durante a maceração/fermentação maior 

será a concentração total de antocianinas monoméricas, mas menor será a formação de 

pigmentos poliméricos presentes nesse mesmo vinho (Ricardo da Silva et al., 2003; Dallas e 

Laureano, 1994b). 

O SO2 influencia a formação de pigmentos poliméricos, visto que vinhos que não contenham 

SO2 possuem uma maior percentagem de cor devido à presença de polímeros, do que 

vinhos que contenham SO2, mesmo após 18 meses de maturação. Deve-se ainda referir 

que, desde que o vinho seja feito de acordo com as técnicas modernas de higiene, o efeito 

do SO2 no aroma e no sabor do vinho são negligenciáveis (Ricardo da Silva et al., 2003; 

Dallas e Laureano, 1994b; Bakker et al., 1998). As soluções de antocianinas são fortemente 

descoloridas na presença do dióxido de enxofre (Figura 12). A um valor de pH 3,2 o anidrido 

sulfuroso (SO2 + H2O) reage sob a forma de HSO3
– (aniões de bissulfito). O anião bissulfito 

reage com catião flavílio (por analogia com a reacção de hidratação (Figura 11)) 

provavelmente na posição C2 do catião flavílio, sendo o produto final desta reacção, o 

AHSO3 (incolor). Com a formação do anião bissulfito, os diversos equilíbrios em que as 

antocianinas se encontram são deslocados na direcção da formação do catião flavílio, que 

por sua vez reage com o anião bissulfito (muito mais reactivo que H2O), dando origem a 

uma espécie incolor acima referida. A presença de substituintes na estrutura do catião 

flavílio influencia a reacção deste com o SO2.  
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Figura 12 – Equilíbrio das Antocianinas em Função do pH e do SO2 (Glories, 1994) 

 

A hidroxilação das posições C5 e C7 do catião flavílio, assim como a redução da acidez do 

anel heterocíclico, resulta numa maior resistência do catião flavílio ao ataque de reagentes 

nucleofílicos, como é o caso do SO2. Em contrapartida, a hidroxilação da posição C3 

aumenta a acidez do anel heterocíclico, o que favorece a formação de AHSO3 (Timberlake e 

Bridle, 1967b). Na presença de taninos, as antocianinas são menos descoloridas pelo 

anidrido sulfuroso, sendo que ao fim de 48 horas de reacção estas recuperam em grande 

parte a cor. Embora numa fase inicial, a solução de antocianinas na presença de taninos 

seja descolorada pelo anidrido sulfuroso, com o decorrer do tempo, os taninos (por causa da 

sua carga) protegem as antocianidinas, opondo-se deste modo à adição de um reagente 

nucleofílico (HSO3
-) e assim destabilizando o produto final da reacção de adição (AHSO3) 

(Glories, 1984). Do ponto de vista enológico, um vinho rico em antocianinas, onde estas 

podem ou não estar combinadas com taninos, é menos descolorido pelas doses normais de 

utilização de SO2 (20-30 mg/L), em relação a um vinho mais pobre em antocianinas. 

 

1.8. Reacções de copigmentação envolvendo as antocianas 

As antocianinas são moléculas instáveis e, por isso susceptíveis de se degradarem. A cor 

destas moléculas é influenciada por factores como pH, temperatura, presença de enzimas, 

luz, SO2, estrutura e concentração, tipo de solventes e claro, pela à presença de outros 

compostos fenólicos (outros flavonóides), ácidos fenólicos e metais (Ribéreau-Gayon et al., 

2000; Boulton, 2001). 
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 A copigmentação explica-se como sendo um fenómeno de solução, no qual pigmentos e 

outros componentes orgânicos incolores podem formar associações moleculares ou 

complexos (Boulton, 2001). 

A consequência deste fenómeno é um incremento no máximo de absorvência (efeito 

hipercrómico) e em alguns casos, um desvio para maiores comprimentos de onda do 

máximo de absorvência do pigmento (efeito batocrómico) (Boulton, 2001; Eiro e Heinonen, 

2002).   

As reacções de copigmentação podem ocorrer devido a interacções intramoleculares, nas 

quais os ácidos orgânicos, um grupo acilo aromático ou um flavonóide (ou alguma 

combinação deste tipo) se ligam covalentemente a um cromóforo (antocianinas). Este tipo 

de reacções também se podem dever a interacções intermoleculares, nas quais flavonóides 

incolores ou outro tipo de compostos fenólicos se ligam através de ligações 

hidrofóbicasfracas com as antocianinas (Eiro e Heinonen, 2002).   

Os catiões metálicos (Al3+, Fe3+, Cu2+, Mg2+) formam complexos com as antocianinas, no 

caso de estas tiverem hidroxilos em posição orto no anel benzénico. A formação destes 

complexos é responsável por efeitos batocrómicos de intensidades variáveis e resultam de 

dois tipos de quelatos, quer com os grupos fenol do catião flavílio, quer com cetona 

aromática no carbono 4 (AO, base quinoidal). Estes complexos estabilizam as moléculas de 

antocianinas, impedindo a formação da espécie incolor (AOH), sendo que são responsáveis 

por uma cor intensamente azul, mesmo a pH 4 (só em meios fortemente ácidos este tipo de 

ligações se quebram) (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Os solventes influenciam a 

copigmentação na medida em que soluções de álcool diluído, como é caso do vinho, 

contribuem para a quebra das ligações formadas pela copigmentação (por exemplo, sumo 

feito a partir da pressão a quente de uvas tintas, apresenta uma cor púrpura intensa, que 

pode ser explicada pela formação de complexos envolvendo o catião flavílio (A+) ou a base 

quinoidal (AO) com as procianidinas), logo que a fermentação comece a produzir etanol, a 

cor do mosto muda para vermelho resplandecente devido à quebra das ligações formadas 

pela copigmentação (Ribéreau-Gayon et al., 2000).  

 Por outro lado, o etanol pode ser oxidado a etanal levando à formação de reacções de 

condensação por ponte de etilo entre as antocianinas e um flavan-3-ol (por exemplo, 

reacção por ponte de etilo entre a malvidina-3-glucosídeo e a (-)-epicatequina), numa 

reacção de copigmentação possível de ocorrer durante o envelhecimento do vinho. O vinho 

de porto tinto novo fortificado contém entre 18-21 % de etanol, apresenta uma cor vermelha/ 

púrpura que resulta dos efeitos de copigmentação do etanol (Mirabel et al., 1999; Hermosin 

Gutiérrez, 2003). 

 

 



Oxidação da Matéria Corante em Vinhos Tintos 
 

33 

 

1.9. Polimerização fenólica no vinho 

Polímeros são grandes moléculas constituídas por ligações de pequenas moléculas que 

recebem o nome de monómeros. Sob o ponto de vista enológico os polímeros têm grande 

importância já que se notam ao longo do tempo, de ―vida‖ de um vinho. Os polímeros podem 

formar-se por adição ou por condensação. Na reacção de adição uma molécula do 

monómero adiciona-se a outra, formando uma nova molécula composta de duas unidades 

do monómero. Depois uma outra molécula se adiciona novamente gerando uma molécula 

com três unidades, e assim por diante. Numa reacção de condensação, duas moléculas 

reagem formando uma molécula mais complexa e eliminando uma outra pequena molécula. 

Geralmente, essa polimerização envolve dois tipos de monómeros.  

A polimerização fenólica do vinho é de condensação. O processo mais importante nos 

vinhos está constituído por condensação entre antocianas e taninos (procianidinas) com 

intervenção de acetaldeído. A polimerização da matéria fenólica, antocianas e flavonóis 

(taninos e proantocianidinas) é essencial para a qualidade do vinho de amadurecimento e 

envelhecimento.  

 Segundo Hernández (2002), em vinhos encubados por períodos pequenos, as antocianas 

também apresentam-se com cor viva, mas são monómeros. Este carácter de baixo peso 

molecular supõe instabilidade, que se combate propiciando a condensação com taninos e 

com incidência de oxigénio. Portanto, fixar a cor vermelha é propiciar, com oxigénio, a 

polimerização com tanino. A uva madura possui antocianas já com certa condensação entre 

si e com taninos. Os taninos por sua vez, são adstringentes e reactivos à saliva, 

inicialmente, os monómeros são ásperos, com a associação polimérica com antocianas, 

perde-se essa actividade. A harmonia em polimerização antocianas-tanino com intervenção 

de oxigénio gera cor estável e suavidade.  

 

2. Evolução das características fenólicas dos vinhos 

2.1. Evolução da cor dos vinhos 

O envelhecimento dos vinhos tintos é caracterizado por um desenvolvimento harmonioso 

dos mais variados componentes que servem para caracterizar a cor, aroma e sabor do 

vinho. A cor nos vinhos tintos, à medida que eles vão envelhecendo, vai mudando 

gradualmente de cor vermelho/cereja para um vermelho escuro e finalmente para um 

vermelho/tijolo. Os vinhos mais velhos podem mesmo apresentar um certo matiz laranja 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000). 

O sabor do vinho, do mesmo modo que a cor, também evolui, tornando-se mais suave e, 

consequentemente menos adstringente. Contudo, o grau e a extensão com que estas 

mudanças ocorrem são diferentes para cada vinho. Estas mudanças dependem da 
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composição específica de cada vinho e das condições de armazenamento (Ribéreau-Gayon 

et al., 2000). As condições externas estão ligadas aos fenómenos oxidativos (O2, SO2), à 

temperatura e ao tempo.  

 A influência da constituição do vinho depende da composição fenólica, caracterizada pela 

análise da quantidade total de fenóis (A280), a relação entre os pigmentos 

(taninos/antocianinas), a natureza dos taninos, taninos das grainhas constituídos por 

procianidinas mais ou menos polimerizadas e taninos de películas de estrutura mais 

complexa, assim como pela presença de polissacarídeos de origem vegetal e de leveduras.   

 As antocianinas e os taninos extraídos da uva causam diferentes reacções que dependem, 

em particular, das condições externas e que conduzem a estruturas variadas. Trata-se de 

reacções de degradação, de estabilização da cor, de polimerização dos taninos e de 

condensação com outros constituintes (Figura 13) (RIBÉREAU-GAYON et al., 2002). 

 

Figura 13 – Evolução dos fenóis durante o envelhecimento do vinho tinto. Influência destas 

reacções nas características organolépticas (Ribéreau-Gayon et al., 2000) 

 

2.2. Modificação da intensidade corante 

Nos meses que se seguem à fermentação maloláctica, a cor dos vinhos tintos começa por 

ser muito intensa, embora isto seja de alguma forma variável de vinho para vinho. O 

arejamento dos vinhos revela-se de uma enorme importância, visto que vinhos que não 

tenham tido nenhum contacto com o ar, a sua intensidade (IC) permanece constante e, em 
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alguns casos diminui mesmo, enquanto vinhos que tenham tido um arejamento adequado, a 

sua intensidade é claramente favorecida (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Deste modo, os 

vinhos tintos novos necessitam de serem arejados, embora se deva proteger os vinhos de 

uma excessiva oxidação por aplicação de uma dose apropriada de SO2. A concentração de 

SO2 livre não deve ser demasiadamente elevada, senão poderia inibir reacções envolvendo 

matéria corante (Ribéreau-Gayon et al., 2000).     

Sabe-se que a concentração de antocianinas diminui após o arejamento do vinho, porque as 

antocianinas que não se encontram combinadas com taninos são mais sensíveis a 

processos de oxidação (decomposição). Verifica-se ainda que para além da concentração 

das antocianinas combinadas com taninos permanecer constante, a proporção destas 

moléculas na forma colorida aumenta de forma regular com o arejamento do vinho 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000). 

Em suma, verifica-se uma diminuição na concentração total de antocianinas, embora a 

proporção das mesmas sob a forma colorida aumente. Deste modo a ocorrência destas 

formas combinadas, taninos-antocianinas, tendem a estabilizar a cor dos vinhos (Ribéreau-

Gayon et al., 2000). 

As reacções, que estão envolvidas nestas mudanças de cor e nos processos de 

transformação oxidativa dos fenóis no vinho, envolvem o etanal conduzindo a processos de 

condensação do tipo taninos-antocianinas por ponte de etilo (Figura 10) (Ribéreau-Gayon et 

al., 2000). O etanal pode ser produzido no vinho através da oxidação do etanol na presença 

de fenóis e dos catiões Fe3+ ou Cu2+. Por outro lado, o etanal pode ser adicionado ao vinho 

através da adição de aguardente, desaparecendo durante o fenómeno oxidativo que ocorre 

durante o envelhecimento do vinho em barricas. Esta reacção é rápida e conduz ao 

desenvolvimento de uma maior quantidade de cor púrpura. Controlando-se a temperatura 

(não deve ser muito elevada), tanto aumenta a intensidade da cor na presença de oxigénio, 

como também a proporção de nuances azuis. De realçar que estas reacções ocorrem 

espontaneamente durante o envelhecimento dos vinhos em barricas, embora seja 

importante controlar a quantidade de oxigénio dissolvido no vinho, verifica-se uma 

contribuição positiva para a cor e sabor do vinho (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Outras 

modificações que ocorrem durante o envelhecimento dos vinhos levam a uma intensificação 

e estabilização da cor. É disto prova a reacção das antocianinas vermelhas sob a forma de 

catiões flavílio com moléculas de flavonol (catequinas, taninos, entre outros). O complexo 

flaveno resultante é incolor, no entanto quando oxidado origina um pigmento vermelho (esta 

reacção é estimulada a um pH <3,5 e um rácio molar Tanino/Antocianina <5). Esta reacção 

provoca inicialmente uma perda da intensidade da cor, mas à medida que a oxidação do 

complexo flaveno vai ocorrendo, a intensidade da cor do vinho vai progressivamente 

aumentando (Figura 8) (Ribéreau-Gayon et al., 2000).  



Oxidação da Matéria Corante em Vinhos Tintos 
 

36 

 

Os carbocatiões das procianidinas que se formam em meio ácido podem também reagir 

com antocianinas incolores, na forma de bases de carbinol. O produto resultante desta 

reacção é incolor mas após a reacção de desidratação ganha uma cor vermelho-tijolo, com 

diversas nuances, dependendo da estrutura do tanino envolvido na reacção de 

condensação. Esta reacção não necessita de um meio oxidante (presença de oxigénio), 

depende apenas da formação de carbocatiões, promovidos pela temperatura (Figura 9).  

Deve-se no entanto referir que as reacções de condensação possuem uma cinética 

relativamente lenta, e que ocorrem tanto no envelhecimento em garrafa, como em cubas 

hermeticamente vedadas (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 

 

2.3. Evolução da cor para a matriz amarelo-alaranjado 

As transformações acima descritas embora resultem na diminuição da concentração das 

antocianinas, contrastam com um aumento da cor nos vinhos, visto que os novos pigmentos 

resultantes possuem um cor mais intensa que as antocianinas (Ribéreau-Gayon et al., 

2000). 

Algumas reacções de decomposição das antocianinas e taninos podem conduzir a uma 

perda de cor, em geral acompanhadas de uma tendência para o aparecimento de uma 

tonalidade amarelo-laranja. Esta situação acontece tipicamente nos vinhos envelhecidos em 

garrafas. A decomposição das antocianinas envolve a perda da estrutura molecular da 

matéria vermelha corante, possivelmente acompanhada do aparecimento de uma tonalidade 

amarela (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Situações como uma oxidação rápida devem ser 

evitadas de forma a precaver a decomposição das antocianinas, sobretudo quando estas 

não estão suficientemente protegidas pelos taninos. Um rácio molar Tanino/Antocianina ≥ 2 

e uma oxidação controlada ajuda a evitar/diminuir o impacto das reacções de decomposição 

das antocianinas (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 

A temperatura também tem uma influência importante na estabilidade da cor do vinho, visto 

influenciar os diversos equilíbrios onde as antocianinas se encontram envolvidas 

(deslocando as antocianinas para a forma de uma calcona incolor (Figura 11), que por sua 

vez é convertida num ácido fenólico). Isto é particularmente perigoso porque afecta a 

malvidina. Assim, quando os vinhos são envelhecidos a temperaturas elevadas, a cor do 

vinho tende para uma cor alaranjada, ou seja verifica-se um aumento da proporção do 

amarelo (A420) (Ribéreau-Gayon et al., 2000).   

Os taninos também se podem degradar através de reacções de oxidação, embora não 

sejam tão sensíveis a processos de oxidação, como é o caso das antocianinas. Podem-se 

formar quinonas resultantes da decomposição de taninos, sendo que por vezes ocorre 

abertura do anel heterocíclico. Estas reacções são características de vinhos com uma 
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elevada concentração de taninos e uma baixa concentração de antocianinas (Ribéreau-

Gayon et al., 2000).   

 

3. Reacções principais do oxigénio no vinho   

A oxidação é o processo onde a transferência de electrões ocorre com uma parceria 

redutora e oxidativo. No vinho, O2 é predominantemente responsável por isso, sendo 

reduzido para certos produtos intermédios e, eventualmente para, peróxido de hidrogénio e, 

em seguida, para água. A forma molecular de oxigénio é uma molécula que possui, em 

determinadas condições, a capacidade de originar radicais [exemplo, peróxido de hidrogénio 

(H2O2) e peroxinitrito (ONOO-)]. O O2 apresenta-se na forma dirradicalar, ou seja, com dois 

electrões desemparelhados, podendo, por isso, ser representado por O2
2· (Koppenol, 1997) 

ou .O— O. (Bast et al., 1991). Apesar da sua natureza dirradicalar, as restrições de natureza 

mecânico-quântica não permitem grande reactividade ao O2. Físico-quimicamente, o O2 

pode reagir por activação fotodinâmica com produção do oxigénio no estado de singleto (1O2 

ou O—O:) ou, então, por redução sequencial de um electrão até quatro electrões (Figura 

14).  Este fenómeno resulta pelo facto de o O2 estar envolvido com diferentes reacções no 

vinho. 

 

Figura 14 - Formação de O2
·-, H2O2 e HO· a partir da redução univalente sequencial de 

quatro electrões do oxigénio molecular (Danilewicz, 2003) 

 

3.1. Substratos de oxidação do vinho 

Os compostos fenólicos são os principais substratos do oxigénio no vinho, mas como os 

fenóis individuais podem reagir muito distintamente, a composição do vinho é uma medida 

da capacidade deste aguentar o oxigénio. Os compostos fenólicos são substâncias 

particularmente oxidáveis que sofrem um certo número de transformações estruturais pela 

acção do oxigénio, sobretudo quando em presença de iões metálicos que participam como 

catalisadores. 

As antocianas consomem rapidamente o O2 levando a uma rápida baixa do potencial redox. 

As catequinas e as procianidinas oligoméricas são mais activas que os polímeros. Num 

vinho com elevada concentração de flavanóis e com poucos taninos condensados existe 

maior consumo de O2 do que num vinho que apenas contenha taninos condensados 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000).    
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Segundo Vivas et al., 1993 o ácido málico têm pouca influência sobre os mecanismos 

oxidativos enquanto o ácido láctico parece aumentar a velocidade de consumo e provocar 

um aumento do estado de oxidação, enquanto Fulcrand et al., 1997 mostraram que o ácido 

tartárico pode ser oxidado em ácido glioxílico, que contendo um grupo aldeído, pode 

assumir a função do acetaldeído na condensação dos fenóis. O ácido ascórbico ocorre 

naturalmente nas uvas e também pode ser adicionado ao vinho, apresentando propriedades 

antioxidantes e provocando um aumento na velocidade de consumo do oxigénio (Boulton et 

al., 1996). 

O etanol é também um dos substratos que contribuem para a oxidação, aumentando a taxa 

de oxidação e diminuindo levemente o potencial redox (Ribéreau-Gayon et al., 2000). O 

etanol não se oxida rapidamente sozinho, (como evidencia a estabilidade das soluções 

hidroalcoólicas), mas juntamente com outros constituintes do vinho, podendo ser oxidado 

juntamente com os compostos fenólicos (Boulton et al., 1995).     

 

3.2. O processo de oxidação  

Os compostos fenólicos são importantes antioxidantes naturais devido aos seus elevados 

potenciais redox que permitem que estes compostos sejam bons agentes redutores, 

dadores de hidrogénio e com capacidade de reagir com espécies reactivas de oxigénio e de 

azoto. O processo oxidativo é iniciado através da oxidação de derivados do catecol tais 

como a (+)-catequina/(-)-epicatequina, galocatequina, ácido gálico e os seus ésteres, e o 

ácido caféico, que constituem a família de compostos fenólicos mais facilmente oxidáveis no 

vinho (Singleton et al., 1987; Danilewicz, 2003). Estes compostos são oxidados 

sequencialmente a semiquinonas e quinonas, enquanto que o oxigénio é reduzido a radicais 

hidroperoxilo e peróxido de hidrogénio. Este processo é catalisado pelo ciclo redox 

Fe3+/Fe2+. O peróxido de hidrogénio é depois reduzido pelo Fe2+, pela reacção de Fenton, a 

radicais hidroxilo capazes de oxidar grupos hidroxilo de compostos saturados. Radicais 

intermediários podem também reagir com o oxigénio formando uma via adicional para a sua 

redução. Assim, ambos os iões férricos (Fe3+) e ferrosos (Fe2+), que estão presentes no 

vinho, apresentam uma função catalítica muito importante para a oxidação. A principal 

actividade anti-oxidativa do dióxido de enxofre no vinho é devida ao ião bissulfito, o qual 

reage com H2O2 para produzir ácido sulfúrico, limitando assim a oxidação de outras 

moléculas fenólicas ou etanol. O uso do dióxido de enxofre, em conjugação com o ácido 

ascórbico tem sido recomendado a fim de reagir com o H2O2 gerado pela oxidação do ácido 

ascórbico (Peng et al., 1998).  
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4. Factores que afectam o consumo de oxigénio no vinho 

4.1. Operações de vinificação  

Quando o vinho está saturado com O2 pode contém cerca de 6-8 mg /L O2 à temperatura da 

adega. Durante o processo normal de vinificação, o vinho entra em contacto com o ar, o que 

pode dar origem a diferentes concentrações de oxigénio dissolvido no vinho. O mosto pode 

ser quase saturado com O2 durante o esmagamento e prensagem das uvas (Schneider, 

1998). Operações posteriores à vinificação, como bombeamento (cerca de 2 mg/L), a 

filtração (4-7 mg/L), trasfegas (3-6 mg/L), engarrafamento (0,5-3 mg/L) e envelhecimento em 

barricas (20-45 mg/L/ano) adicionam mais O2 ao vinho. Durante o envelhecimento em 

barricas a humidade do madeira, a espessura e o tipo de grão das aduelas desempenham 

um papel. Baixa humidade e grãos finos das aduelas permitem maior permeabilidade do O2 

no vinho. Em madeira muito seca, com cerca de 20 mm de espessura, pode ocorrer a 

penetração de O2 até 0,1 ppm/h, o que pode levar à oxidação (Vivas et al., 2003). A 

temperatura do vinho também influencia nível de saturação do oxigénio dissolvido, com 

maiores concentrações  dissolvendo-se a temperaturas mais baixas.  Entre os +5º e +35 °C, 

a quantidade de O2 necessário para saturar o vinho baixa dos 10,5 mg/L para os 5,6 mg/L. A 

velocidade de consumo de oxigénio dissolvido é muito dependente da temperatura, sendo o 

consumo de oxigénio dissolvido mais rápido quanto mais elevada for a temperatura 

(Ribéreau-Gayon et al., 2000). O oxigénio também pode ser introduzido em um ambiente de 

forma controlada no vinho por um processo chamado de micro-oxigenação, que será 

discutida mais adiante com mais detalhes. O contacto do vinho com O2 pode ser minimizado 

pela utilização de gases inertes, tais como N2, CO2 e gás árgon. A adição de SO2 também 

pode influenciar a taxa de consumo O2. O dióxido de enxofre livre no vinho é composto 

pelas formas moleculares, bissulfito e sulfito. A taxa de consumo O2 no mosto baixa 

drasticamente com a adição de SO2, isto deve-se ao facto de que, SO2 não ter um efeito 

anti-oxidante no mosto, mas sim a capacidade de inibir as enzimas de oxidação. No vinho, 

entretanto, ocorre oxidação química, principalmente sob a forma de sulfito do SO2 que pode 

reagir com O2, mas este processo é lento em condições de vinificação, tais como pH baixo e 

níveis elevados de etanol. O reacção de oxigénio com o ascórbico é quase 1700 vezes mais 

rápido do que entre SO2 e o O2. A cinética de primeira ordem sugere que 4 mg/L SO2 reage 

com 1 mg/L O2. A forma molecular do SO2 também pode reagir com H2O2 que é formada a 

partir da oxidação de moléculas fenólicas. Parece haver surpreendentemente poucos 

estudos sobre as cinéticas da interacção entre o O2, H2O2 e SO2 (Boulton et al., 1996; 

Ribéreau-Gayon, 2000).  
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4.2. O pH 

O pH também influencia grandemente o consumo de oxigénio, o aumento do pH aumenta 

fortemente a cinética do consumo de oxigénio. No vinho existem fenóis em qualquer forma 

aniónica do fenol ou fenolato.  No entanto, um vinho com valores de pH entre 3-4, muito 

poucas das moléculas fenólicas, com um valor pKa de 9-10, estão sob a forma fenolato, mas 

a maior influência do pH sobre os fenóis é clara, existindo 10 vezes mais iões na forma de 

fenolato num pH de 4 do que 3, portanto a oxidação é bastante mais rápida num vinho com 

valores de pH mais elevado, já que é consideravelmente mais fácil remover um electrão 

(oxidação) a um anião fenolato do que a um fenol protonado. As moléculas fenólicas 

também diferem na sua susceptibilidade ao pH elevado, com o ácido caféico e ácido gálico 

tornando-se menos estável para a degradação em pH elevado, com (-)-epicatequina e (+)-

catequina sendo muito mais resistentes (Cilliers e Singleton, 1990b, Boulton et al., 1996). 

Cilliers e Singleton (1989) constatou que a quantidade de fenol consumida por unidade de 

fenol no pH do vinho foi cerca de 1,4 a 18 vezes maior do que em condições alcalinas. A 

taxa de não auto-oxidação enzimática do ácido caféico é também reforçada pelo aumento 

do pH e temperatura. Embora a oxidação do ácido ascórbico pelo O2, reacção catalisada 

pelo Fe 3 +, aumenta com um aumento do pH, a redução da  Fe 3 + pela diminuição do ácido 

ascórbico, só termina em condições de pH neutro. O vinho consome muito mais O2 sobre 

condições ácidas lentas, do que sobre condições alcalinas rápidas. 

  

4.3. Concentração e composição fenólica  

A concentração de compostos fenólicos do vinho é uma indicação da sua capacidade para 

O2, onde vinhos com maior concentração fenólica são capazes de acomodar concentrações 

de O2 mais altas. A remoção  de compostos fenólicos do vinho com o afinamento reduz a 

capacidade dos vinhos reagirem com O2. Calcula-se que um vinho tinto jovem, cheio de 

corpo pode consumir 2,4g ou mais  O2 sob condições ácidas lentas (como acontece durante 

o envelhecimento em barricas, quando O2 é adicionado durante um longo período de 

tempo), que é mais do que seu próprio volume de O2 ou 5-10L de ar (Singleton, 1987, 

Boulton et al., 1996). Práticas enológicas que levam a maiores concentrações de compostos 

fenólicos, como a maceração pelicular, remontagens e envelhecimento em barricas do vinho 

deverá conduzir a uma maior capacidade desse vinho para O2.  

Numerosos estudos têm relatado o efeito auto-catalítico de oxidação forçada no vinho, com 

base em que, o consumo O2 aumenta, quando dois tipos diferentes de moléculas fenólicas 

estão envolvidos. Cilliers e Singleton (1990a) relataram que uma molécula de ácido caféico 

consume 3.4 átomos de O2, que aumentou para 4.9, 5.5 e 8.5, quando floroglucinol, cisteína 

e glutationa foram adicionados, respectivamente. A associação entre a catequina e ácido 
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caféico e a adição de cisteína e glutationa aumentou ainda mais para 13.2 e 19.2, após 9 

horas. Tanto a actuação da cisteína como a glutationa geram um produto re-oxidável, 

reduzindo a quinona de volta a um ácido caféico e por regenerar a forma de hidroquinona de 

2-S-cisteínico-ácido caféico ou 2-S-glutationa-ácido caftárico (Bassil et al., 2005). O 

esgotamento de glutationa e cisteína leva à formação de quinona e ao acastanhamento. A 

adição de sulfato ferroso e Fe2+ para um modelo de solução de vinho e de vinho aumentou a 

oxidação de (+)-catequina pelo O2 e a taxa de consumo do O2 (Vivas et al., 1993). Os 

taninos elágicos têm uma maior capacidade de consumo do O2 que taninos condensados, a 

taxa de consumo O2 também é mais rápido no caso de taninos elágicos, devido à maior 

quantidade de grupos OH. Quando os taninos elágicos e taninos condensados são 

adicionados juntos, a taxa de consumo do O2 aumenta de forma dramática inicialmente, 

indicando possivelmente uma concorrência pelo O2 (Vivas e glórias, 1996).  

 

5. Efeito do oxigénio durante o envelhecimento do vinho 

5.1. Efeito do oxigénio na cor do vinho 

No período de conservação e envelhecimento, as antocianinas, são os compostos 

responsáveis pela cor vermelha viva dos vinhos tintos jovens, combinam-se entre si ou com 

as proantocianinas (como vou referido anteriormente), quer por polimerização directa quer 

por pontes de acetaldeído, originando moléculas de grande tamanho que tendem a 

precipitar ao longo do tempo. Os vinhos tornam-se menos corados, adquirindo uma 

tonalidade vermelho acastanhada. No entanto, a descoloração que se observa durante a 

maturação do vinho é normalmente muito menos importante em relação ao decréscimo das 

antocianinas, o que demonstra a transformação das antocianinas em pigmentos poliméricos. 

Pigmentos estes que são mais resistentes à acção descorante do dióxido de enxofre 

(Somers, 1971). De facto, estudos com estes compostos isolados e em soluções modelo 

com características próximas de um vinho, permitiram perspectivar que, durante o período 

de conservação, a degradação das antocianinas, com consequente diminuição da 

intensidade da cor, e das proantocianinas, se deve essencialmente a reacções de hidrólise, 

de oxidação (Timberlake e Bridle, 1976; Dallas et al, 1994b; Santos Buelga et al, 1995; Es-

Safi et al, 1999). 

O oxigénio pode entrar em contacto com o vinho na fase de maturação e envelhecimento, 

através de acções de vinificação, tais como, trasfegas ou estágio em barricas de madeira. O 

oxigénio também transita através das aduelas das barricas, o que permite maiores 

concentrações de O2 no vinho. Durante o envelhecimento em barricas, a intensidade da cor 

(soma do amarelo, vermelho e violeta) aumenta. Nos vinhos Sul-africanos, Pinotage e 

Shiraz, verificou-se que a origem do barril, americano, francês ou russo, não afectou a 
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diferença de intensidade de cor, tonalidade da cor ou dos pigmentos totais vermelhos. A 

densidade de cor aumentou de 8-10 para 12-16 entre 3-6 meses após estágio em barricas. 

Essa diferença de densidade de cor seria observada visualmente. Durante este período de 

tempo que os pigmentos totais vermelhos diminuíram, mas a percentagem de pigmentos na 

forma vermelha aumentou de 15% para 45%. O oxigénio parece não influenciar a 

concentração total da cor do pigmento, mas sim o aumento da proporção sob a forma 

vermelha, bem como aumento de pigmentos resistentes à descoloração por parte do SO2 

(Atanosova et al., 2002). A densidade da cor pode também diminuir durante o 

envelhecimento em cubas de aço inox ao longo de alguns meses, mas a adição do O2 pode 

prevenir que isso aconteça. O armazenamento de vinho tinto em cubas não arejadas 

também leva à menor concentração de antocianinas coloridas. A temperatura desempenha 

um papel central nestas reacções, com temperaturas de armazenamento altas em 

combinação com altas concentrações O2 pode levar a reacções de degradação entre 

antocianinas e taninos, o que pode aumentar o tom amarelado do vinho. A adição de 

oxigénio deve ser praticada de uma forma controlada e não em quantidades excessivas, 

porque esta pode levar à formação de acetaldeído em excesso, com a consequência de 

uma excessiva polimerização e precipitação de matéria de corante. Um favorável rácio 

molar tanino/antocianina é aparentemente também necessária, ou seja, na ordem de 4:1, 

uma proporção muito baixa pode levar a uma reacção de degradação da antocianina e uma 

proporção muito alta pode conduzir uma polimerização excessiva e consequente 

precipitação. Essas relações precisam ser investigada sob diferentes condições de 

vinificação (Singleton, 1987; Ribéreau-Gayon et al., 2000, Atanosova et al., 2002). Durante o 

envelhecimento em carvalho, taninos elágicos, são extraídos da madeira, Vivas e glórias 

(1996) e Vivas (1999) constataram que quando estes taninos oxidam, devido à sua maior 

capacidade de oxidação, produzem maiores quantidades de acetaldeído do que taninos 

condensados. Isto leva a níveis mais elevados de polimerização, o que induz a 

polimerização tanino-antocianina, levando a maior densidade de cor. Isto não acontece em 

todos os vinhos tintos, e o aumento de taninos pode levar a determinados vinhos tornarem-

se demasiado adstringentes. Os taninos elágicos também parecem proteger catequinas da 

oxidação, sendo eles próprios oxidados e isso evita a formação de uma cor amarelo-

alaranjado. Provavelmente, mais destes taninos podem desaparecer durante o 

envelhecimento, porque são facilmente hidrolisadas. 
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5.2. Efeito do oxigénio no gosto e aroma do vinho 

Diferentes moléculas fenólicas estão envolvidas com o amargor, adstringência e volume do 

vinho tinto, mas é principalmente o flavonóides e especialmente as proantocianidinas, que 

são responsáveis por estes gostos e sabores. Um vinho tinto muito jovem pode ser duro na 

boca, muito adstringente e mesmo amargo. Durante o envelhecimento do vinho tinto em 

barricas o vinho torna-se mais suave e menos adstringente. Os diferentes métodos de 

polimerização levam a que estas moléculas fiquem menos reactivas com as proteínas da 

boca, ficando o vinho menos adstringente (Nikfardjam e Dykes, 2003). Durante o 

envelhecimento, é principalmente o acetaldeído que induz polimerização de flavonóis. Os 

produtos resultantes não são tão reactivos para proteínas da boca como os seus 

constituintes, no entanto, polimerização directa em C4-C8 e C4-C6 vai reagir entre as 

procianidinas e produzir produtos que são mais reactivos para proteínas da boca, portanto, 

são mais adstringentes do que aqueles formados a partir de acetaldeído através de 

reacções de condensação. No caso dos flavanóis, onde as posições C6 e C8 podem ser 

ocupadas, procianidinas maiores do que triméricas foram isoladas. Ambos os tipos de 

reacções produzem procianidinas com um limite de 8 ou 10 graus de polimerização.  

(Ribéreau-Gayon et al., 2000, Monagas et al., 2005).  

O efeito do O2 no aroma do vinho tinto, não tem sido investigado com grande detalhe. De 

acordo com Blanchard et al. (2004) 3-mercaptohexanol, um composto resultante da 

fermentação, é um importante composto aromático de certos vinhos tintos e rosados a partir 

de uvas de Cabernet Sauvignon, Merlot e Grenache, dando a estes vinhos aromas frutados. 

A adição de 5 mg/L de oxigénio dissolvido a um vinho tinto reduziu em 48h para 0,5 mg/L, 

este também levou a uma diminuição de 30% dos níveis 3-mercaptohexanol, mas esta 

diminuição só ocorreu após 48h. A adição de antocianinas e especialmente de catequinas, 

levou a ainda a uma maior diminuição, com H2O2 também reforçar esta diminuição em 

relação ao O2. As quinonas geradas podem facilmente reagir com tióis de acordo com uma 

adição da reacção de Michael ou gerar H2O2, que pode oxidar ainda mais o 3-

mercaptohexanol. Numa solução modelo contendo (+)-catequina, o 3-mercaptohexanol 

diminuiu de 1000 ng/L (nanogramas por litro) para 238 ng/L. Quando 30 g/L de SO2 foi 

adicionado à amostra, o nível de 3-mercatohexanol caiu apenas 647 ng/L. Antocianinas e 

SO2, como observado, parecem desempenhar um papel sinérgico na redução da 

concentração de 3-mercaptohexanol. Ficando assim claro que o oxigénio no vinho também 

pode levar à redução da concentração destes compostos odoríferos (tióis) e que SO2 

desempenha um papel crítico na protecção da oxidação desses compostos (Blanchard et 

al., 2004). O ambiente oxidativo dentro de uma barrica de carvalho também estimula a 

formação de sotolon, a degradação oxidativa do feniletanol e β-fenilalanina numa barrica 
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também leva a maiores concentrações de fenilacetaldeído, reminiscente de um aroma 

oxidativo de madeira velha de carvalho. É claro que o efeito do O2 sobre a composição do 

aroma do vinho tinto deve ser mais investigada. O vinho do Porto, por vezes, adquire 

aromas lembram trufas, marmelo ou metais durante o envelhecimento, que pode ser 

atribuída ao sulfureto de dimetilo. Isto é devido à formação deste composto com a oxidação, 

com níveis baixos de pH a acentuar este fenómeno. A concentração de metional também 

diminui na presença de O2, mas metionol não é formado, outro defeito aromático, 2-

mercapto-etanol, também diminuiu, sendo oxidado a bis (2-hidroxidietil) dissulfureto, que 

não tem um odor. Isso explica por que é os vinhos do Porto mais velhos nunca têm aromas 

enxofrados, associados a couve-flor (metionol), borracha/queimado (2-mercapto-etanol) ou 

batata cozida (metional) (Silva Ferreira et al., 2003). Armazenamento do vinho do Porto a pH 

baixo e alta temperatura são dois parâmetros que aumentam a formação de NDT durante 

envelhecimento, com adições iniciais de O2 pode-se simular a sua formação, sendo que 

adições elevadas de O2 originam a sua deterioração. Outra molécula como o vitispirano, que 

concede aromas de balsâmicos ou eucalipto, segue basicamente a mesma tendência dos 

outros parâmetros mencionados. O excesso de O2 também leva à degradação da β-ionona 

e β-damascenona, que têm um agradável aroma a violeta e de fruta madura, 

respectivamente. A degradação dessas moléculas podem ser efectivamente evitado através 

da utilização de SO2, mas as concentrações de SO2 que são muito elevadas também podem 

levar à degradação do β- damascenona (Silva Ferreira e Pinho, 2004). A exposição de 

oxigénio em vinhos licorosos leva à formação do sotolon e do 5-(etoximetil)-furfural que 

conferem um aroma característico dos vinhos doces. A presença de polifenóis em vinhos 

licorosos tintos também conduz a uma menor oxidação dos compostos aromáticos do que 

em vinhos brancos doces, devido às características anti-oxidantes dos polifenóis e sua 

capacidade de reagir com aldeídos.  

 

5.3. Micro-oxigenação  

Micro-oxigenação é o processo pelo qual O2 é adicionado ao vinho com um aparelho de 

uma forma controlada. Esta adição é realizada através de um microdifusor de forma lenta e 

continuada, de forma similar ao fenómeno que ocorre durante a passagem por barrica, entre 

as etapas de fermentação alcoólica e engarrafamento. Um sistema controla a quantidade de 

oxigénio a ser adicionado no vinho mediante a cápsula porosa que difunde o mesmo em 

forma de pequenas bolhas que podem dissolver-se no vinho. O objectivo do micro-

oxigenação é a introdução de O2 no vinho, a uma taxa igual ou ligeiramente inferior à 

capacidade de o vinho consumir esse mesmo O2. Tem que ser gerido de tal forma que, após 

a adição de todo o O2, ainda haja suficiente SO2 para proteger o vinho contra a oxidação. 
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Diferentes razões para a aplicação de micro-oxigenação têm sido defendidas pelos 

fabricantes das máquinas, apelando que os vinhos ganham maior intensidade de cor, 

diminuição da adstringência, perda dos aromas de redução, aromas herbáceos e da 

diminuição dos custos de produção, visto que cubas de aço inoxidável, em conjunto com 

micro-oxigenação podem ser alternativas aos produtos de madeira podem simular as 

condições de uma barrica de carvalho. Hoje em dia o vinho quer-se pronto para o mercado 

cada vez mais cedo. O oxigénio pode ser fornecido durante as diferentes fases do processo 

de vinificação. A fase de micro-oxigenação é normalmente é aplicada durante o período de 

envelhecimento após a fermentação maloláctica, entre 1-6 mg/L/mês pode ser introduzido 

no vinho (Parish et al., 2000, Sullivan, 2002). A temperatura do vinho deve ser baixa na 

ordem dos 15°C, pois se as temperaturas forem muito altas levará à baixa solubilidade do 

O2 e se as temperaturas forem demasiado baixas, consumo de oxigénio é muito pequeno 

em relação ao introduzido, e o oxigénio pode acumular-se no vinho. Ribéreau-Gayon et al.  

(2000) relatou que a intensidade da cor de um vinho aumentou de 0,82-1,67 em 5 meses, 

durante o micro-oxigenação e que as antocianinas e taninos também diminuíam na 

concentração, com um aumento do índice polimerização. McCord (2003) verificou aumentos 

ligeiros na intensidade da cor vermelha de um vinho de Cabernet Sauvignon que recebeu 

micro-oxigenação, detectando um  aumento no nível de antocianinas polimerizadas e uma 

diminuição das antocianinas livres em comparação com a testemunha que não recebeu O2.  

A diminuição do nível de antocianinas também foi maior quando foram adicionadas aparas 

de carvalho ao vinho, possivelmente devido às reacções de condensação induzida pelos 

taninos elágicos. O efeito da micro-oxigenação no sabor do vinho não foi esclarecido 

completamente. Um vinho que sofre uma micro-oxigenação aparentemente pode passar por 

duas fases, de estruturação e de harmonização. A primeira leva realmente o vinho a tornar-

se mais adstringente e áspero e pode durar de um a seis meses. Durante o seguinte fase de 

harmonização uma diminuição na adstringência é notória, com o vinho a apresentar uma 

maior suavidade e complexidade, sendo este o momento ideal para terminar a micro-

oxigenação porque, com o excesso de oxidação pode levar a um grau muito alto de 

polimerização de procianidinas, com um consequente aumento da amargura e com os 

taninos tornarem-se demasiado secos (Parish et al. 2000, Nikfardjam e Dykes, 2003).  

Micro-oxigenação também leva a que vinhos com carácter herbáceos, verdes se tornem 

mais frutados (Sullivan, 2002). No entanto, o gosto, ainda é o principal parâmetro para medir 

a progressão da micro-oxigenação, mas este é um método subjectivo, que deve ser 

complementado com outras técnicas.  
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6. Objectivos 

 

Este trabalho pretende determinar a influência do oxigénio na composição fenólica do vinho 

e determinar a sua incidência na evolução da matéria corante durante o processo de 

maturação do vinho quando em contacto com diferentes concentrações de oxigénio. Para o 

efeito pretendido efectuou-se uma comparação analítica e sensorial num ensaio com dois 

vinhos com diferentes características fenólicas e castas, de modo a avaliar o 

comportamento do oxigénio em vinhos distintos. Tendo também como objectivo considerar o 

comportamento de diferentes quantidades de oxigénio com concentrações de 3 mg/L de 

oxigénio e 6 mg/L de oxigénio e o modo de adição do oxigénio, efectuando-se aplicações de 

oxigénio de modo descontínuo com uma única aplicação inicial e de modo contínuo com 

adições de oxigénio faseadas no tempo. Pretendendo-se assim, com três formas distintas 

de estudo no efeito do oxigénio no vinho, que se consiga uma maior compreensão dos 

efeitos do oxigénio a nível das características químicas do vinho, de forma a avaliar as reais 

diferenças que a utilização desta técnica enológica pode originar na prática.      
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X. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Procedimentos do Ensaio 

1.1. Vinhos usados no ensaio 

Para a realização desse estudo escolheu-se 2 vinhos de 2009 fornecidos gentilmente pelo 

Instituto Superior de Agronomia e pela Cooperativa Agrícola do Távora. 

1. Vinho Lote Geral 

2. Vinho Trincadeira + Touriga Nacional 

O primeiro vinho é um lote das castas Trincadeira, Castelão e Cabernet Sauvignon do 

Instituto Superior de Agronomia, enquanto o segundo vinho é um lote entre um vinho da 

casta Trincadeira do Instituto Superior de Agronomia (40%) com um vinho da casta Touriga 

Nacional da Cooperativa Agrícola do Távora (60%). 

 

1.2. Ensaio experimental  

O objectivo deste trabalho é o determinar a influencia do oxigénio na composição fenólica do 

vinho e determinar a sua incidência na evolução dos componentes da matéria corante 

durante o processo de maturação do vinho quando em contacto com diferentes 

concentrações de oxigénio. 

Para o ensaio foi montado um dispositivo experimental durante aproximadamente 90 dias 

que é constituído por sete depósitos, dois depósitos de 10 litros que contêm os vinhos 

testemunhas e cinco depósitos de 20 litros que alojam os vinhos com os tratamentos de 

oxigénio (Figura 15), para determinação do oxigénio dissolvido utilizou-se um aparelho 

WTW eléctrodo de oxigénio EO 96. Os sete vinhos foram analisados durante três meses, 

onde se realizaram seis análises ao longo desse tempo, onde as análises foram realizadas 

ao segundo dia (t 2dias), ao nono dia (t 9dias), ao vigésimo quarto dia (t 24dias), ao quadragésimo 

dia (t 40dias), ao sexagésimo dia (t 60dias) e ao nonagésimo dia (t 90dias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



Oxidação da Matéria Corante em Vinhos Tintos 
 

48 

 

       
    

     

 

N2   
    

Vinho Lote Geral   
  

O2   

 

 
    

    
    

  
Inicial 

 

 
  

    
                

   

   
 

 
                            

  
  

 

 
    

 
  

    
  

 
              

  

    
      

  
      

  
  

 
    

  

  
  

 
  

 

          
  

  
T   10L 

 
 C-3  20L 

 
C-6  20L 

   

  
  

 
  

 

        
   

                    

         
Vinho Lote 

            

 

N2 

       
Trincadeira + 

  

  

   
O2   

   

        
T. Nacional 

  

  

   
Inicial 

   

 
  

   
                

         
  

    

 
                                      

  
  

    

   
  

    
  

 
                          

    

   
      

  
      

  
  

 
  

   
  

 
  

     

  
  

 
  

 
  

  
  

  
O2   

 

  
T     10L 

 
 C-3    20L 

 
C-6    20L 

  
M    20L     Semanal 

 

  
  

 
  

 
  

  
  

     

                            

Figura 15- Esquema experimental 

 

A figura 15 mostra o esquema utilizado no ensaio em que foram realizados vários 

tratamentos com diferentes concentrações de oxigénio. No vinho Lote Geral e no vinho 

Trincadeira + Touriga Nacional efectuou-se um ensaio com uma testemunha e duas 

concentrações de oxigénio diferentes, sendo essas concentrações de 3 mg/L de O2 (C-3), 

com o objectivo de simular uma trasfega por baixo e de 6 mg/L de O2  (C-6), simulando uma 

trasfega por cima (Vivas 1997) aplicadas de uma só vez em modo descontínuo, efectuou-se 

no vinho Trincadeira + Touriga Nacional um ensaio com uma testemunha e duas 

concentrações de oxigénio diferentes, sendo essas concentrações de 3 mg/L de O2 (C-3), 

com o objectivo de simular uma trasfega por baixo e de 6 mg/L de O2  (C-6), simulando uma 

trasfega por cima aplicadas de uma só vez em modo descontínuo e um outro em modo 

contínuo, de forma simular uma micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 

1,5 mg/L/semana de O2 (M) durante dois meses. Para proteger o vinho ao longo da 

realização do ensaio os depósitos foram protegidos com aplicações de azoto de forma a 

evitar o contacto com o ar. 
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2. Métodos Analíticos  

Foi realizada uma análise química e uma análise sensorial ao vinho resultantes do presente 

ensaio. 

 

2.1. Análise Química 

As análises químicas foram todas realizadas no Laboratório Ferreira Lapa, Departamento de 

Agro-Indústrias e Agronomia Tropical do Instituto Superior de Agronomia, Universidade 

Técnica de Lisboa. Compreende as análises correntes e as análises químicas específicas. 

 

2.1.1.  Análises sumária corrente 

Foram determinados os valores da análise sumária nos seguintes parâmetros para os 

vinhos do ensaio: 

- Massa Volúmica a 20ºC (g/cm3), determinação por areómetria e correcção em função 

do desvio de temperatura relativa aos 20ºC, (NP- 2142). 

- Titulo Alcoométrico Volúmico a 20ºC em % determinado por ebuliometria (NP- 2143). 

- Extracto Seco Total (g/L), (NP- 2222). 

- Acidez Total (g/L), determinação baseada na neutralização dos àcidos por solução 

alcalina, na presença do azul de Bromotimol (NP- 2139). 

- Acidez Fixa (g/L), por cálculo a partir dos valores da acidez total e da acidez volátil, 

ambas expressas em ácido tartárico, (NP- 2141). 

- Acidez Volátil (g/dm3), determinação pelo método baseado na separação dos ácidos 

voláteis por arrastamento numa corrente de vapor de água, seguida da rectificação, 

condensação e titulação, (NP- 2140). 

- pH, determinação por potenciometria. Método único da OIV, (OIV, 1990). 

- Dióxido de Enxofre Livre e Total (mg/L), determinação pelo método de Ripper 

modificado (NP- 2220). 

- Açucares Redutores (g/L), (NP- 2223). 

- Pesquisa da fermentação Maloláctica, avaliação do ácido málico por cromatografia em 

papel, (Curvelo-Garcia, 1988).  
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2.1.2.  Análises químicas dos compostos fenólicos 

Foram realizadas as seguintes análises químicas específicas, em todos os vinhos do ensaio: 

 

2.1.2.1. Fenóis Totais 

-Método espectrofotométrico por medição da absorção em UV 280nm (Somers & 

Evans, 1977). 

  

2.1.2.2. Características Cromáticas 

- Intensidade da Cor, método proposto pela subcomissão de Métodos e Análises e 

Apreciação dos vinhos da OIV 1987. Método espectrofotométrico que através do valor 

da absorvência a 420, 520, 620nm, permite determinar a intensidade da cor pela 

equação: IC=A420+A520+A620. 

- Tonalidade da Cor pelo método proposto pelo OIV (1990), pela equação T= 

A420/A520.   

 

2.1.2.3. Antocianinas Totais e Antocianinas Coradas 

- Antocianas totais, método da descoloração pelo bissulfito de sódio. (Somers, 1971; 

Somers & Evans, 1977). 

- Antocianas Coradas, medição da variação da absorvância lida a 520nm, decorrente 

da reacção de descoloração das antocianas pelo ião bissulfito ao pH do vinho 

(Somers & Evans, 1977). 

 

2.1.2.4. Pigmentos Poliméricos, Pigmentos Totais e Índice de 

Polimerização dos Pigmentos 

- Pigmentos poliméricos, absorvância lida a 520nm na presença do bissulfito 

(Somers, 1971). 

- Pigmentos totais, absorvância a 520nm após acidificação do vinho com HCl 

(Somers & Evans, 1977). 

- Índice de Polimerização dos Pigmentos, razão entre Pigmentos Poliméricos e 

Pigmentos Totais (Somers & Evans, 1977). 
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2.1.2.5. Proantocianidinas em função do seu Grau de 

Polimerização  

- Proantocianidinas, determinação dos seus graus de polimerização foi realizada 

através da separação em três fracções tânicas (monomérica (F1), oligomérica (F2) e 

polimérica (F3)) por eluição em cartuchos C18 Sep Pak, com diferentes solventes e 

utilizando a reacção com a vanilina medida colorimétricamente a 500nm (Sun et al., 

1998). 

 

2.1.2.6. Caracterização da estrutura química dos Taninos 

Condensados (Proantocianidinas) por Tiólise 

- A caracterização química detalhada da estrutura dos taninos condensados 

(proantocianidinas) foi realizada por tiólise, ou seja, a despolimerização das 

proantocianidinas em meio ácido na presença de tolueno-α-tiol, após a purificação 

prévia feita numa coluna de vidro Quick Fit CR 12/10 (100X 10), cheio de fractogel 

TSK HW-40F onde fazemos passar 4ml de vinho para analisar a um débito de 0,7 

ml/min, regulado por uma bomba de vácuo. 

Para condicionar a coluna, faz-se passar 30 ml de uma solução de etanol/água 

bidestilada/ácido trifluoroacético (TFA) com concentrações de (55:45:0,05 v/v/v). 

Depois da passagem de 4 ml de vinho, este solvente permite a eluição dos fenóis 

simples e flavonóides monoméricos (ác. fenólicos, antocianas, flavonois, estilbenos e 

catequinas), assim como os polímeros por ordem crescente do grau de 

polimerização. 

Após a passagem de 30 ml deste solvente a amostra é eluída com 30ml de uma 

solução de acetona e agua bidestilada (60:40 v/v) a fim de recuperar os compostos 

flavonoides restantes, principalmente as proantocianidinas retidas pelo gel da coluna. 

Esta fracção de 30 ml é evaporada por meio por um evaporador rotativo sob vácuo, 

num banho-maria a 30ºC, em seguida é diluída, consoante o vinho analisado em 0,5 

ou 1 ml de metanol e conversado a 20ºC. Após esta separação a fracção deve ser 

sujeita a uma tiólise antes de ser analisada por HPLC-UV. 

A tiólise realizou-se nas seguintes condições: 100ul de reagente de tolueno-α-tiol, 

são introduzidas com 100ul de fracção polimérica numa ampola selada que levamos 

a 55ºC, num banho-maria durante 7 minutos, terminado esse tempo a amostra 

tiolisada é arrefecida durante 1 minuto com água à temperatura ambiente e analisada 

imediatamente no HPLC. 

A partir do doseamento dos produtos da tiólise por HPLC-UC fez-se os cálculos dos 

parâmetros que caracterizam as proantocianidinas: 



Oxidação da Matéria Corante em Vinhos Tintos 
 

52 

 

o Determinação do grau de polimerização médio (DPm) através do quociente 

entre o somatório das unidades totais e somatório das unidades terminais; 

o Percentagem de ácido galhico (g%), quociente entre o somatório das unidades 

esterificadas com o ácido galhico e todas unidades; 

o Percentagem de prodelfinidinas (p%), pelo quociente entre somatório das 

unidades de epigalhocatequina e o somatório de todas as unidades; 

o Massa molecular média (MMm) em daltons, através da fórmula  

MMn = Dpm* (288+152*g%+16*p%) +2; 

o Concentração de procianidinas (PA), é o valor do produto da massa molecular 

média pelo somatório das unidades terminais. 

 

2.2. Análise Sensorial 

Na realização da análise sensorial dos sete vinhos do ensaio foi utilizado um painel de 12 

provadores treinados. 

Realizou-se uma prova dos sete vinhos do ensaio, tendo sido usada uma ficha de prova 

especificamente desenhada para este estudo (Anexo). 

As amostras foram codificadas e apresentadas de forma aleatória ao painel de provadores, 

a caracterização do produto foi feita com recurso a uma ficha de prova, avaliando os 

seguintes atributos: Cor (Intensidade), Aroma (Intensidade, Frutado, Floral, Herbáceo, 

Equilíbrio, Qualidade) e Gosto (Equilíbrio, Corpo, Adstringência, Acidez, Amargo, 

Persistência) e ainda uma Apreciação Global do produto. Para caracterizar cada atributo 

foram usadas uma escala de 1 a 5 nos atributos e de 1 a 5 na Apreciação Global.  

 

3. Procedimentos de Análise de Resultados 

Os dados apresentados na secção seguinte irão ser sujeitos a uma análise descritiva dos 

mesmos. Para algumas análises os tratamentos foram realizados com base nos dados 

brutos, nomeadamente os valores obtidos na análise sumária corrente. 

Relativamente às outras análises, químicas e sensoriais, trabalhou-se com as médias 

obtidas, uma vez que se repetiu as análises. 
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XI.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo, são apresentados os principais resultados obtidos referentes às diferentes 

análises físico-químicas e sensoriais, feitas às amostras de vinhos em estudo ao longo do 

ensaio.  

Todos os resultados são apresentados em quadros ou gráficos abrangendo o estudo de 

grupos químicos homogéneos. Todas as análises foram efectuadas em duplicado sendo os 

resultados apresentados nas suas médias respectivas. Os gráficos apresentados neste 

capítulo terão os seus respectivos quadros de valores expostos em anexo e o primeiro valor 

apresentado nos gráficos correspondem ao momento t2 dias.   

   

1. Análises Físico-químicas 

1.1. Análise sumária corrente 

 

No Quadro 2 e 3 podemos observar os valores da análise sumária dos dois ensaios 

realizados, estes valores foram obtidos no fim dos ensaios.  

 

Quadro 2 – Análise Sumária do ensaio Vinho Lote Geral. 

Análises Testemunha C-3 C-6 

pH 3,80 3,80 3,78 

SO2 Livre (mg/L) 32 26 26 

SO2 Combinado (mg/L) 54 57 51 

SO2 Total (mg/L) 86 83 77 

Acidez Volátil (g/L ác. Acét.) 0,65 0,65 0,67 

Acidez Total (g/L ác. Tart.) 4,9 4,9 4,9 

Acidez Fixa (g/L ác. Tart.) 4,1 4,1 4,1 

Açucares Redutores (g/L) 2,4 2,4 2,4 

Teor Alcoólico (% vol.) 13,6 13,6 13,6 

Massa Volúmica (g/cm3) 20ºC 0,9934 0,9934 0,9934 

Extracto Seco (g/L) 33,3 33,3 33,3 

Prova do Ar - - - 

FML - - - 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 
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Quadro 3 – Análise Sumária do ensaio Vinho Trincadeira + Touriga Nacional. 

Análises Testemunha C-3 C-6 M 

pH 3,86 3,86 3,85 3,84 

SO2 Livre (mg/L) 32 29 25 19 

SO2 Combinado (mg/L) 89 89 84 77 

SO2 Total (mg/L) 121 118 109 96 

Acidez Volátil (g/L ác. Acét.) 0,57 0,58 0,60 0,60 

Acidez Total (g/L ác. Tart.) 4,7 4,7 4,7 4,7 

Acidez Fixa (g/L ác. Tart.) 4,0 4,0 4,0 4,0 

Açucares Redutores (g/L) 1,7 1,7 1,7 1,7 

Teor Alcoólico (% vol.) 13.3 13.3 13.3 13.3 

Massa Volúmica (g/cm3) 20ºC 0,9935 0,9935 0,9935 0,9935 

Extracto Seco (g/L) 32,6 32,6 32,6 32,5 

Prova do Ar - - - - 

FML - - - - 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 

Na observação aos quadros 2 e 3 correspondentes á análise corrente dos vinhos podemos 

notar que em ambos os ensaios os resultados foram semelhantes. No ensaio vinho Lote 

Geral é possível verificar que o pH diminuiu no tratamento com 6mg/L de oxigénio inicial, 

que em relação aos valores de SO2, quer livre quer total ocorre uma maior diminuição nos 

tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial em comparação com a testemunha, 

enquanto no parâmetro que diz respeito às preocupações sobre o potencial de 

contaminação microbiológica, a acidez volátil, a aplicação da concentração de 3mg/L de 

oxigénio inicial não levou a um aumento da acidez volátil em relação á testemunha, contudo 

para a concentração de 6mg/L de oxigénio inicial ocorre um ligeiro acréscimo.  

No ensaio vinho Trincadeira + Touriga Nacional é possível verificar que o pH diminuiu no 

tratamento com 6mg/L de oxigénio inicial e com o tratamento de micro-oxigenação, em 

relação aos valores de SO2, quer livre quer total ocorre uma diminuição nos tratamentos 

com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial em comparação com a testemunha, mas no 

tratamento com micro-oxigenação podemos verificar um decréscimo mais significativo do 

SO2,o que induz uma monitorização mais cuidadosa deste parâmetro na utilização de 

oxigénio nos vinhos, enquanto no parâmetro da acidez volátil a aplicação da concentração 

de 3mg/L de oxigénio inicial levou a um aumento pouco significativo da acidez volátil em 

relação á testemunha, porém para a concentração de 6mg/L de oxigénio inicial e para a 

micro-oxigenação ocorreu um ligeiro acréscimo, contudo as variações são muito pequenas 
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estando dentro da variabilidade do método. Em relação a todos os outros parâmetros 

analisados não se verifica a existência de variações relevantes, estes resultados coincidem 

com outros estudos publicados sobre a aplicação de oxigénio em vinhos, se a técnica for 

utilizada correctamente (Parish et al., 2000; Llaudy et al., 2006; Pérez-Magariño et al., 

2007). 

Em relação aos resultados do SO2, Boulet e Moutounet (2000) não encontraram nenhum 

efeito nos valores de SO2 nos vinhos com adições de oxigénio, contudo Pérez-Margariño et 

al., (2007), relatou uma diminuição do SO2 devido á aplicação de oxigénio no vinho, 

resultados semelhantes aos encontrados neste estudo. Os resultados de Tao et al., (2007) 

mostraram que o SO2 teve um efeito moderador sobre a interacção do oxigénio com os 

polifenóis do vinho, uma vez que tem a capacidade de reduzir a oxidação dos polifenóis e 

remover o peróxido, logo, níveis elevados de SO2 durante a aplicação de oxigénio vai 

influenciar a taxa de desenvolvimento dos polifenóis, incluindo a formação de pigmentos 

poliméricos e as mudanças estruturais dos taninos. 

 

1.2. Análises químicas dos compostos fenólicos 

1.2.1.  Fenóis totais 

 

Na figura 16 e 17 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

 

Figura 16 – Evolução de Índice de Polifenóis Totais do ensaio Vinho Lote Geral. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 

 

 

 

59

61

63

65

67

69

0 20 40 60 80 100

U
A

Dias

Índice de Polifenóis Totais

T

C-3

C-6



Oxidação da Matéria Corante em Vinhos Tintos 
 

56 

 

 

Figura 17 – Evolução de Índice de Polifenóis Totais do ensaio Vinho Trincadeira + Touriga 
Nacional. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 

Em relação aos compostos fenólicos totais observa-se um pequeno decréscimo em todos os 

tratamentos ao longo do tempo, sendo que no ensaio vinho Lote Geral, a testemunha 

apresenta um decréscimo de 4,4%, enquanto os tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de 

oxigénio inicial se verifica um decréscimo nos polifenóis totais de 5,3% e 6,3% 

respectivamente. No ensaio do vinho Trincadeira + Touriga Nacional a testemunha e o 

tratamento com micro-oxigenação verificou-se um decréscimo de 2,6% e nos tratamentos 

com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial observou-se uma tendência semelhante ao ensaio do 

Lote Geral com um decréscimo superior ao da testemunha de 3,2% e 3,6% 

respectivamente. Podemos também constatar que o vinho Lote Geral, que corresponde ao 

vinho com maior concentração de polifenóis totais apresenta também uma maior diminuição 

de polifenóis durante o ensaio.   

As perdas observadas nas concentrações de fenóis totais podem ser devido à condensação, 

oxidação e posterior precipitação de fenóis, principalmente quando se verifica um excesso 

de fenóis presentes no vinho (Pérez-Margarino et al. 2007). Llaudy et al. (2006) encontraram 

apenas uma leve diminuição na concentração de fenóis totais durante a adição de oxigénio. 

Pérez-Margarino et al. (2007) afirmou que, em alguns casos de vinhos com aplicações de 

oxigénio tiveram menor concentração de compostos fenólicos de que os vinhos de controlo. 

 

1.2.2. Características cromáticas 

 

Na figura 18 e 19 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 
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Figura 18 – Evolução de Intensidade e Tonalidade da cor do ensaio Vinho Lote Geral. 
C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 

 

Figura 19 – Evolução de Intensidade e Tonalidade da cor do ensaio Vinho Trincadeira + 

Touriga Nacional. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 
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A observação da figura 18 permite concluir que, no período estudado ocorreu uma 

intensificação da cor dos dois tratamentos com diferentes teores de oxigénio em relação à 

testemunha, sendo que os tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial apresentam 

valores muito semelhantes, não havendo diferenças entre ambos. No que diz respeito à 

tonalidade os valores são bastante homogéneos para os três vinhos. 

Na observação da figura 19 possibilita concluir que, no período estudado ocorreu um 

aumento da intensidade da cor dos três tratamentos com diferentes teores de oxigénio em 

relação à testemunha, semelhante ao resultado obtido no ensaio do vinho Lote Geral, 

verificando-se um maior aumento da intensidade da cor nos vinhos que levaram maiores 

concentrações de oxigénio, apesar de que a concentração de 6 mg/L de oxigénio apresenta 

uma ligeira subida comparativamente à concentração de 3mg/L, o que não se verificou no 

vinho Lote Geral. Na tonalidade destes vinhos verificou-se um aumento deste parâmetro ao 

longo do tempo.  

De referir que o vinho Lote Geral parece apresentar durante o período do ensaio uma maior 

estabilização de cor, enquanto o vinho Trincadeira + Touriga Nacional podemos observar 

uma diminuição generalizada de intensidade corante ao longo do ensaio. Em geral foram 

observados resultados semelhantes nos dois ensaios com um aumento da intensidade da 

cor, sendo esse aumento ligeiramente superior nos vinhos onde foram adicionadas maiores 

concentrações de oxigénio, o que se pode atribuir a uma maior proporção dos pigmentos 

passarem à forma vermelha. Estas mudanças são devidas às antocianinas incolores serem 

transformadas em pigmentos vermelhos devido á interacção entre os nucleófilos C6 e C8 

das procianidinas com o eletrofilo C4 de uma molécula de antocianina, formam-se assim um 

flaveno colorido. Subsequentes oxidações, como acontece com trasfegas ou adições de 

oxigénio levam à formação desta forma vermelha (Monogas et al., 2005), que pode justificar 

o aumento da intensidade da cor. Em relação à tonalidade podemos verificar que no ensaio 

do Vinho Lote Geral não houve alterações significativas, enquanto no ensaio Vinho 

Trincadeira + Touriga Nacional obteve um ligeiro aumento da tonalidade, o que significa uma 

predominância dos tons amarelados em relação aos tons vermelhos vivos.  

 

1.2.3. Antocianinas Totais e Antocianinas Coradas 

 

Na figura 20 e 21 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 
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Figura 20 – Evolução de Antocianinas totais e coradas do ensaio Vinho Lote Geral. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 
 

 

Figura 21 – Evolução de Antocianinas totais e coradas do ensaio Vinho Trincadeira + 

Touriga Nacional. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 
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Como podemos observar na figura 20 ocorre um decréscimo das antocianinas totais em 

todas as modalidades do ensaio no vinho Lote Geral, onde não se observa diferenças da 

testemunha para os tratamentos com oxigénio. Na figura 21 podemos notar que se verificou 

o mesmo que no ensaio anterior, onde ocorre uma diminuição das antocianinas totais ao 

longo do ensaio, apesar de que, neste caso, nas modalidades de 6mg/L de oxigénio inicial e 

a micro-oxigenação, essa diminuição das antocianinas totais é ligeiramente superior á 

testemunha e á modalidade de 3mg/L de oxigénio inicial. Na análise às figuras 20 e 21 

verifica-se que em ocorre um aumento das antocianinas coradas nas modalidades onde se 

realizou a aplicação de oxigénio em relação às testemunhas, ainda que no vinho Lote Geral 

os tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial não se assinalam diferenças 

significativas entre si. Por outro lado, no ensaio vinho Trincadeira + Touriga Nacional 

podemos notar que quanto maior é a concentração de oxigénio aplicada no vinho maior é o 

aumento da concentração das antocianinas coradas.  

Pode-se concluir que em ambos os ensaios se verificou uma diminuição na concentração 

total de antocianinas, sendo esta diminuição ligeiramente superior nos tratamentos que 

sofreram maiores aplicações de oxigénio, o que se deve, em parte, a uma degradação 

parcial das antocianinas provocada pelos fenómenos oxidativos e também devido 

polimerização das antocianinas com as procianidinas, enquanto nas antocianinas coradas 

pode-se verificar que a proporção das mesmas sob a forma colorida aumenta nos vinhos 

com maiores concentrações de oxigénio em relação à testemunha. Estes resultados 

concordam com os publicados por outros autores (Boulton, 2001; Pérez-Magariño et al., 

2004).  

Como esperado, a concentração de pigmentos totais em vinhos com oxigénio foi maior que 

nos vinhos de controlo. Isto pode ser um indicador de maior estabilidade da cor nos vinhos 

com oxigénio do que nos vinhos controlo (Escribano-Bailón et al., 2001), embora no ensaio 

vinho Trincadeira + Touriga Nacional ocorra uma ligeira diminuição ao longo do ensaio das 

antocianinas coradas.  

As perdas em antocianinas totais foram provavelmente devido à participação das 

antocianinas monoméricas em reacções de polimerização directa e indirecta, que teve lugar 

entre as proantocianidinas e antocianinas (Kennedy et al., 2004; Ribéreau-Gayon et al., 

2000). 
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1.2.4. Pigmentos Poliméricos, Pigmentos Totais e Índice de 

Polimerização dos Pigmentos 

 

Na figura 22 e 23 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

 

Figura 22 – Evolução de Pigmentos Poliméricos, Pigmentos Totais e Índice de 
Polimerização do ensaio Vinho Lote Geral. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 
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Figura 23 – Evolução de Pigmentos Poliméricos, Pigmentos Totais e Índice de 
Polimerização do ensaio Vinho Trincadeira + Touriga Nacional. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 

Como podemos observar na figura 22 ocorre um decréscimo dos pigmentos totais, que 

representam as antocianinas totais e os pigmentos poliméricos, em todas as modalidades 

do ensaio no vinho Lote Geral, onde não se observa diferenças significativas da testemunha 

para os tratamentos com oxigénio. Na figura 23 podemos constatar que se verificou o 

mesmo que no ensaio anterior, onde ocorre uma diminuição dos pigmentos totais ao longo 

do ensaio, apesar de que, neste caso, nas modalidades de 6mg/L de oxigénio inicial e a 

micro-oxigenação, essa diminuição dos pigmentos totais é ligeiramente superior á 

testemunha e á modalidade de 3mg/L de oxigénio inicial. Na análise aos pigmentos 

poliméricos podemos assinalar que no vinho Lote Geral ocorre um pequeno acréscimo em 
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No ensaio do vinho Trincadeira + Touriga Nacional verificou-se na testemunha um 

acréscimo de 4,8% e nos tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial observou-se 

um acréscimo superior ao do vinho inicial de 6,9% e 15,9% respectivamente e com o 

tratamento micro-oxigenação alcançou-se um acréscimo de 22,1% de pigmentos 

poliméricos em relação ao vinho inicial. 

Na observação ao índice de polimerização, ou seja a percentagem de pigmentos que estão 

polimerizados, podemos assinalar que no vinho Lote Geral ocorre um pequeno acréscimo 

em todas as modalidades ao longo do ensaio, onde a testemunha apresenta um decréscimo 

de 2,4%, enquanto nos tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial se verifica um 

acréscimo no índice polimerização de 3,2% e 3,1% respectivamente, onde praticamente não 

se distingue diferenças. No ensaio do vinho Trincadeira + Touriga Nacional verificou-se na 

testemunha um acréscimo de 2,1% e nos tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio 

inicial observou-se um acréscimo superior ao do vinho inicial de 2,3% e 3,3% 

respectivamente e com o tratamento micro-oxigenação alcançou-se um acréscimo de 3,9% 

no índice polimerização em relação ao vinho inicial. 

A evolução dos pigmentos totais como se pode mostrar nas figuras 22 e 23 apresenta um 

decréscimo durante período estudado, com ligeiras diminuições nos tratamentos em relação 

às testemunhas, enquanto a evolução dos pigmentos poliméricos e o índice de 

polimerização denote-se um aumento de forma nítida ao longo do ensaio com maiores 

resultados nos vinhos com concentrações de oxigénio mais elevadas e principalmente no 

ensaio vinho Trincadeira + Touriga Nacional, onde esse resultado é particularmente evidente 

no tratamento micro-oxigenação, o que vem de encontro com os resultados anteriores, 

diminuição das antocianinas totais devido ao aumento da polimerização destas com as 

procianidinas. Comprova-se uma formação mais acelerada das combinações do tipo tanino-

antocianina em presença de oxigénio, ou seja, a mudança das estruturas fenólicas para 

formas mais estáveis em tempo mais diminuto, notando-se que os comportamentos da 

polimerização dos dois ensaios são diferentes, o que pode ser explicado pela composição 

fenólica dos vinhos ser diferente, como podemos observar no teor de fenóis totais presentes 

inicialmente em cada vinho.  

A percentagem de pigmentos polimerizados foi superior nos vinhos submetidos a maiores 

concentrações de oxigénio, devido a um maior número de polimerizações, sobretudo entre 

taninos e antocianinas, sendo este facto mais visível no ensaio do vinho Trincadeira + 

Touriga Nacional.  

Estes resultados, juntamente com o menor teor de antocianinas totais nos vinhos com 

aplicação de oxigénio, estão de acordo com os encontrados por Castellari et al. (2000), 

Atanasova et al. (2002), Cano-López et al. (2006), e Pérez Magariño et al. (2007), que 

mostram que os vinhos que sofrem oxigenação ficam favorecidos com a formação de novos 
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pigmentos poliméricos através da condensação de antocianinas com outros compostos do 

vinho. 

A exposição do vinho ao oxigénio leva à formação de acetaldeído, o que por sua vez, leva a 

reacções de polimerização indirecta com proantocianidinas e antocianinas que poderia ter 

contribuído para uma maior concentração de pigmentos poliméricos observados nos vinhos 

onde foram realizadas aplicações de oxigénio (Atanasova et al. 2002). 

 

1.2.5. Proantocianidinas em função do seu Grau de 

Polimerização  

No Quadro 4 e 5 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

Quadro 4 – Valores das proantocianidinas ao longo do tempo nas suas três fracções, 

F1 (monomérica), F2 (oligomérica) e F3 (polimérica) do ensaio Vinho Lote Geral. 

 

  Testemunha C-3 C-6 

F3  t2 1328,83 1216,22 1029,28 

F3  t24 1252,25 1391,89 1166,67 

F3  t40 1150,90 1240,99 1004,50 

F3  t90 1078,83 1164,41 957,21 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 

 

 

Figura 24 – Evolução do valor total da soma das três fracções do ensaio Vinho Lote Geral. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
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  Testemunha C-3 C-6 

 F1  t2 24,57 18,52 19,63 

F1  t24 19,32 19,81 20,68 

F1  t40 19,32 9,57 25,12 

F1  t90 24,51 16,73 15,43 

  Testemunha C-3 C-6 

F2  t2 277,90 190,22 192,03 

F2  t24 277,36 167,39 174,09 

F2  t40 276,81 167,39 174,09 

F2  t90 266,12 153,26 155,25 
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Quadro 5 – Valores das proantocianidinas ao longo do tempo nas suas três fracções, 

F1 (monomérica), F2 (oligomérica) e F3 (polimérica) do ensaio Vinho Trincadeira + 

Touriga Nacional. 

 

  Testemunha C-3 C-6 M 

F3  t2 677,93 702,70 711,71 761,26 

F3  t24 666,67 684,68 702,70 - 

F3  t40 686,94 677,93 659,91 659,91 

F3  t90 648,65 628,38 599,10 594,59 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 

 

Figura 25 – Evolução do valor total da soma das três fracções do ensaio Vinho Trincadeira 
+ Touriga Nacional. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 

Na análise ao quadro 4 podemos verificar que tanto a fracção monomérica (F1) como na 

fracção oligomérica (F2) ocorre uma tendência de diminuição ao longo do tempo do ensaio 

para todas as modalidades, ainda que nos tratamentos com oxigénio essa diminuição seja 

mais acentuada que de na testemunha. Principalmente na fracção oligomérica (F2) ocorre 

um grande decréscimo nos tratamentos com oxigénio o que pode ter como consequência a 

diminuição da sensação herbácea/verde, visto que a fracção oligomérica (F2) é responsável 

por estas características (Moura, 2006). Na fracção polimérica (F3) não se verifica a mesma 
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  Testemunha C-3 C-6 M 

F2  t2 110,69 100,36 95,83 103,99 

F2  t24 106,88 92,93 83,51 - 

F2  t40 82,43 78,99 82,97 98,19 

F2  t90 102,17 77,90 76,81 88,95 

  Testemunha C-3 C-6 M 

F1  t2 11,73 8,46 10,62 7,78 

F1  t24 11,11 9,38 5,86 - 

F1  t40 12,22 7,59 3,64 12,10 

F1  t90 9,20 11,91 8,83 9,57 
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tendência das outras duas fracções, em que o tratamento com 3 mg/L de oxigénio inicial no 

fim do ensaio apresenta um valor superior ao da testemunha. No quadro 5 do ensaio vinho 

Trincadeira + Touriga Nacional verifica-se que na fracção monomérica (F1) não existe uma 

tendência generalizada, com tratamentos a aumentarem e outros a diminuírem em relação á 

testemunha, por outro lado as fracções oligomérica (F2) e polimérica (F3) mostram uma 

tendência de diminuição ao longo do ensaio para todas as modalidades, embora nos 

tratamentos com oxigénio essa diminuição seja mais representativa que de na testemunha. 

Da análise às figuras 24 e 25 verifica-se que em ambos os ensaios ocorre uma tendência 

generalizada de decréscimo dos teores de proantocianidinas ao longo do ensaio, onde 

podemos concluir que os tratamentos com maiores concentrações de oxigénio apresentam 

uma maior tendência para uma diminuição do teor em proantocianidinas totais, o que pode 

ser explicado pela ocorrência de uma maior polimerização, o que pode ter levado à 

ocorrência de uma precipitação de alguns polímeros formados durante o ensaio (Ribéreau-

Gayon et al., 2000). Por outro lado verifica-se que até ao t24 dias os resultados dos ensaios 

são diferentes, sendo que no ensaio vinho Lote Geral podemos observar um decréscimo 

dos teores de proantocianidinas nos tratamentos 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial no 

momento t2 dias em relação á testemunha, ocorrendo de seguida aumento da 

proantocianidinas até ao t24 dias, enquanto no ensaio vinho Trincadeira + Touriga Nacional 

verifica-se de imediato um aumento dos teores de proantocianidinas em relação á 

testemunha até ao período t24 dias. De acordo com Nikfardjam e Dykes (2003), essas 

diferenças podem ser explicadas pelo que corresponde ao descrito como fase se 

estruturação do vinho, que podem ter comportamentos diferentes dependendo da estrutura 

inicial dos vinhos. Isso se correlaciona com os resultados de Parish et al. (2000), o vinho 

tinto primeiro vai por uma fase de estruturação após a iniciação da micro-oxigenação. Neste 

ensaio podemos verificar isso mesmo, em que os vinhos estudados apresentam um teor 

inicial de polifenóis diferentes, e uma estrutura inicial distinta, o que leva a comportamentos 

distintos quando são oxigenados. 

 

1.2.6. Caracterização da estrutura química dos Taninos 

Condensados (Proantocianidinas) 

 

No Quadro 6 e 7 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 
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Quadro 6 – Caracterização da estrutura química dos Taninos Condensados 

(Proantocianidinas) do ensaio Vinho Lote Geral. 

 
% g %p 

MMm 
(g/mol) 

PA (g/l) 
Vinho 

 T t2 21,2 0,02 1209,4 0,45 

C-3 t2 20,0 0,02 1177,0 0,32 

C-6 t2 17,2 0,03 1059,0 0,28 

T t9 19,8 0,02 1127,1 0,41 

C-3 t9 16,5 0,01 1053,8 0,37 

C-6 t9 17,4 0,01 1040,1 0,33 

T t24 18,0 0,01 1168,1 0,40 

C-3 t24 17,0 0,03 1235,5 0,43 

C-6 t24 19,8 0,03 1153,2 0,37 

T t40 17,7 0,00 1040,6 0,35 

C-3 t40 19,6 0,00 1116,6 0,34 

C-6 t40 20,3 0,00 1052,7 0,29 

T t60 17,4 0,00 1049,0 0,34 

C-3 t60 19,7 0,00 1200,0 0,34 

C-6 t60 20,5 0,00 1149,2 0,28 

T t90 17,4 0,00 1296,4 0,32 

C-3 t90 19,1 0,00 1299,9 0,30 

C-6 t90 20,8 0,00 1229,4 0,27 
C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 

 

Quadro 7 – Caracterização da estrutura química dos Taninos Condensados 

(Proantocianidinas) do ensaio Vinho Trincadeira + Touriga Nacional. 

 
% g %p 

MMm 
(g/mol) 

PA (g/l) 
vinho  

 T t2 12,3 0,01 1350,8 0,26 

C-3 t2 12,3 0,02 1377,2 0,26 

C-6 t2 13,2 0,02 1344,8 0,26 

T t9 12,5 0,01 1374,6 0,25 

C-3 t9 12,5 0,01 1314,1 0,25 

C-6 t9 12,7 0,02 1311,5 0,25 

M t2 12,2 0,02 1423,9 0,26 

T t24 13,3 0,02 1470,2 0,23 

C-3 t24 14,1 0,01 1359,8 0,24 

C-6 t24 14,7 0,02 1230,1 0,24 

M t9 13,5 0,02 1402,3 0,24 

T t40 14,0 0,01 1305,9 0,21 

C-3 t40 14,9 0,00 1273,7 0,20 

C-6 t40 16,3 0,00 1243,5 0,19 

M t24 14,8 0,01 1284,7 0,21 

T t60 15,4 0,01 1074,4 0,20 

C-3 t60 17,5 0,02 1296,4 0,18 

C-6 t60 17,4 0,01 1207,4 0,17 

M  t40 16,4 0,00 1214,8 0,18 
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T t90 15,5 0,01 1113,0 0,19 

C-3 t90 18,1 0,00 1311,8 0,17 

C-6 t90 17,8 0,00 1195,2 0,17 

M t90 16,2 0,00 1127,7 0,17 
C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 
Pela análise dos quadros 6 e 7 podemos concluir que relativamente aos teores de 

proantocianidinas estérificadas com ácido gálhico (% g) no vinho Lote Geral os valores da 

testemunha diminuíram ao longo do ensaio tal como os valores do tratamento 3 mg/L de 

oxigénio inicial, apesar de este não ter uma diminuição tão acentuada como a testemunha, 

porém o tratamento com 6 mg/L de oxigénio inicial verifica-se um aumento dos valores de 

proantocianidinas estérificadas com ácido gálhico (% g) durante o ensaio. Em relação ao 

vinho Trincadeira + Touriga Nacional observa-se uma tendência de aumento dos valores de 

proantocianidinas estérificadas com ácido gálhico (% g) em todas as modalidades 

analisadas. 

Relativamente à percentagem de prodelfinidinas (% p) em ambos os ensaios, parece não 

haver diferenças significativas assinaláveis, visto que as percentagens de prodelfinidinas 

encontradas nas modalidades estudadas são muito baixas. 

 

 

Figura 26 – Evolução da concentração de procianidinas (PA) e do grau de polimerização 

médio (DPm) do ensaio Vinho Lote Geral. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
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Figura 27 – Evolução da concentração de procianidinas (PA) e do grau de polimerização 

médio (DPm) do ensaio Vinho Trincadeira + Touriga Nacional. 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 

Na análise às figuras 26 e 27 pode-se inferir que os valores da concentração de 

procianidinas (PA), para ambos os ensaios ocorrem uma tendência generalizada de 

decréscimo dos teores de procianidinas ao longo do ensaio, onde podemos concluir que os 

tratamentos com maiores concentrações de oxigénio apresentam uma maior tendência de 

decréscimo dos teores totais de procianidinas. Por outro lado verifica-se que até ao t24 os 

resultados dos ensaios são diferentes, sendo que no ensaio vinho Lote Geral podemos 

observar um decréscimo dos teores de procianidinas nos tratamentos 3mg/L e 6mg/L de 

oxigénio inicial no momento t2 dias em relação á testemunha, ocorrendo de seguida 

aumento da procianidinas até ao t24 dias, enquanto no ensaio vinho Trincadeira + Touriga 

Nacional verifica-se uma semelhança dos teores de procianidinas em todas as modalidades 

até ao período t24 dias, sendo que a partir desse momento os tratamentos com oxigénio 

apresentam valores mais baixos de procianidinas. De salientar que as tendências 

observadas na determinação das procianidinas por este método, estão de acordo e 

coerentes com a determinação dos mesmos compostos pelo doseamento com o método da 

vanilina em meio ácido. 
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Em relação ao grau de polimerização médio (GPm) os resultados obtidos são um pouco 

inconclusivos, de referir que no vinho Lote Geral no fim do estudo realizado a testemunha 

apresenta um grau de polimerização médio (GPm) igual ao do tratamento com 3 mg/L de 

oxigénio inicial, enquanto o tratamento 6 mg/L de oxigénio inicial apresenta um grau de 

polimerização médio (GPm) inferior às outras duas modalidades. No ensaio Trincadeira + 

Touriga Nacional podemos observar que a testemunha e o tratamento micro-oxigenação 

apresentam valores grau de polimerização médio (GPm) semelhantes, enquanto o 

tratamento com 6 mg/L apresenta um valor ligeiramente superior, sendo mesmo o 

tratamento com 3 mg/L de oxigénio inicial a apresentam o valor mais elevado de todas as 

modalidades. O grau de polimerização médio (GPm) nos tratamentos que levaram oxigénio 

no vinho Trincadeira + Touriga Nacional é ligeiramente maior do que na testemunha no fim 

do ensaio, o que confirma que, como esperado, o oxigénio favorece a polimerização das 

proantocianidinas (Nikfardjam e Dykes 2003; Atasanova 2003). No entanto o ensaio vinho 

Lote Geral ocorre o oposto, onde no fim do ensaio o tratamento com maior concentração de 

oxigénio é menor que a testemunha. Esta redução do grau de polimerização médio (GPm), 

pode ser devido a um possível rearranjo estrutural dos taninos para formas mais curtas, que 

se correlacionam com as pequenas diminuições observadas nos taninos. A interacção 

desses recém-formados com antocianinas também podem reduzir a adstringência uma vez 

que eles podem formar as unidades terminais destas formas mais curtas e evitar 

polimerização adicional (DuToit et al., 2006). 

 

2. Análise sensorial 

 

Os Quadros 8 e 9 demonstram a média e desvio padrão dos atributos, após prova por painel 

de provadores treinado, dos dois ensaios em estudo.  

Como já foi referido, a escala usada foi de 1 a 5, sendo 5 correspondente a Superior 

Qualidade e 1 a Inferior Qualidade. Na Apreciação Global usou-se uma escala de 1 a 5, 

sendo 5 considerado a melhor classificação. 
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Quadro 8 – Valores de Médias e Desvio Padrão (±s) da análise sensorial do ensaio 

Vinho Lote Geral. 

Modalidades Testemunha ±s C-3 ±s C-6 ±s 

Cor Intensidade 4 0,9 4 0,6 4 0,6 

Aroma 

Frutado 3 1,1 2 1,1 2 1,1 

Floral 2 0,9 2 0,7 2 0,9 

Herbáceo  2 1,0 2 1,1 2 1,1 

Intensidade 3 0,7 3 0,5 3 0,6 

Qualidade 2 0,7 3 0,7 3 0,8 

Equilíbrio 2 0,9 2 0,7 3 1,1 

Gosto 

Corpo 3 0,6 3 0,6 3 0,9 

Amargo 2 0,8 2 0,4 2 0,9 

Adstringência 3 0,6 3 0,7 3 0,9 

Acidez 3 0,5 3 0,8 3 0,9 

Persistência 3 0,4 3 0,8 3 0,8 

Equilíbrio 3 0,8 3 0,9 3 0,6 

Apreciação Global 3 0,8 3 0,5 3 0,6 
C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 

 

Quadro 9 – Valores de Médias e Desvio Padrão (±s) da análise sensorial do ensaio Vinho 

Trincadeira + Touriga Nacional. 

Modalidades Testemunha ±s C-3 ±s C-6 ±s M ±s 

Cor Intensidade 4 0,6 4 0,5 4 0,6 4 0,6 

Aroma 

Frutado 3 1,0 3 1,0 3 1,3 3 1,0 

Floral 2 0,9 2 1,0 2 1,1 2 0,7 

Herbáceo  2 1,2 2 0,8 1 0,7 1 0,6 

Intensidade 3 0,8 3 0,6 3 0,9 3 0,6 

Qualidade 3 0,9 3 0,6 3 0,7 3 0,6 

Equilíbrio 3 0,8 3 0,7 3 0,7 3 0,7 

Gosto 

Corpo 3 0,6 3 0,8 3 0,8 3 0,9 

Amargo 2 0,9 2 0,9 2 0,9 2 0,9 

Adstringência 3 0,9 2 0,7 2 0,5 2 0,8 

Acidez 3 0,6 3 0,6 3 0,9 3 0,6 

Persistência 3 0,8 3 0,9 3 0,7 3 0,8 

Equilíbrio 3 1,0 3 0,9 3 0,8 3 0,9 

Apreciação Global 3 0,7 3 0,7 3 0,6 3 0,6 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 
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Como podemos analisar nos quadros 8 e 9, no que diz respeito à intensidade de cor não foi 

encontrada diferenças entre as modalidades de cada ensaio, factor este que não foi 

verificado analiticamente, onde se encontrou diferenças entre as testemunhas e os 

tratamentos com oxigénio, onde nos tratamentos com maiores concentrações de oxigénio se 

notou um maior aumento da intensidade de cor, logo podemos concluir que as diferenças da 

intensidade da cor não foram perceptíveis visualmente. Ambos os vinhos apresentam uma 

boa classificação quanto à intensidade da cor, sendo por isso considerados vinhos de 

qualidade em relação a este parâmetro, mas mais uma vez este factor não corresponde à 

análise química onde o vinho Trincadeira + Touriga Nacional apresenta valores superiores 

aos do vinho Lote Geral. 

Quanto às características aromáticas temos vários parâmetros em estudo. Ambos os vinhos 

de cada ensaio apresentam um valor médio de intensidade, sendo por isso vinhos 

encarados como idêntica intensidade aromática, onde não se encontram diferenças das 

testemunhas para os tratamentos com oxigénio. Na gama de aromas podemos verificar 

algumas diferenças, onde o vinho Lote Geral exibe uma diminuição do aroma frutado nos 

tratamentos com 3 mg/L e 6 mg/L oxigénio inicial em relação á testemunha, apesar de estes 

tratamentos oferecerem um aumento na qualidade do aroma em relação á testemunha, este 

factor pode estar relacionado com o facto de poder haver alguns aromas reduzidos no vinho 

Lote Geral e a aplicação de oxigénio pode diminuir esses aromas reduzidos, o tratamento 

com 6 mg/L de oxigénio inicial apresenta um maior valor de apreciação do equilíbrio em 

relação á testemunha e ao tratamento com 3 mg/L de oxigénio inicial. Na análise ao vinho 

Trincadeira + Touriga Nacional deste leque de observações aromáticas, podemos assinalar 

o decréscimo do aroma herbáceo nos tratamentos de 6 mg/L de oxigénio inicial e na micro-

oxigenação em relação á testemunha e ao tratamento de 3mg/l de oxigénio inicial, o que 

vem ao encontro do que foi verificado analiticamente onde se observou uma diminuição ao 

longo do ensaio mais acentuado nos tratamentos com oxigénio da fracção oligomérica (F2), 

responsável por estes aromas/flavors com uma componente mais herbácea/verde. Assim, 

os tratamentos com oxigénio podem ter influência nos vinhos, dando maior 

representatividade a determinados compostos, e, principalmente com a vantagem de reduzir 

os aromas herbáceos, por vezes não muito apreciados pelo consumidor. Houve porém uma 

redução dos aromas da classe frutado no ensaio do vinho Lote Geral, que são também 

importantes na qualidade dos vinhos. 

Quanto ao gosto, ou seja, às características gustativas dos vinhos, foram analisados os 

parâmetros Corpo, Amargo, Adstringência, Acidez, Persistência e Equilíbrio. 

Com os resultados obtidos nestes parâmetros podemos notar as relativas semelhanças 

entre os vinhos de cada ensaio, o que mais uma vez não vai de acordo com a análise 

química visto que a composição fenólica dos dois vinhos é distinta, onde o vinho Lote Geral 
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apresenta uma maior estrutura devido á sua superior concentração de compostos fenólicos. 

A única diferença detectada pelo painel de prova foi em relação á adstringência no ensaio 

vinho Trincadeira + Touriga Nacional que classificou os tratamentos onde foi aplicado 

oxigénio com um valor inferior ao da testemunha. 

Na apreciação global, podemos observar que o painel de provadores classificou ambos os 

vinhos e todas as suas modalidades com igual pontuação, não se registando diferenças 

entre as testemunhas e os tratamentos com aplicações de oxigénio.     
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XII. CONCLUSÕES  

 

A aplicação de oxigénio tem uma influência sobre a composição de compostos fenólicos e 

qualidade de vinho tinto. Até o momento, oxigenação de vinhos não foi bem investigada em 

detalhe nas condições de Portugal. Este estudo demonstrou que, sob certas circunstâncias, 

a oxigenação pode levar a uma intensidade de cor melhorada e utilização de oxigenação 

pode ser usada para melhorar a qualidade de um vinho tinto jovem.  

Em relação a todos aos parâmetros estudados na análise sumaria corrente que se efectua 

normalmente a um vinho não se verifica a existência de variações relevantes, estes 

resultados coincidem com outros estudos publicados sobre a aplicação de oxigénio em 

vinhos, se a técnica for utilizada correctamente, apesar de, os níveis de SO2 do vinho devem 

ser verificados regularmente porque a adição de oxigénio pode levar a uma diminuição do 

SO2, o que pode elevar o potencial de contaminação microbiológica, com um aumento da 

acidez volátil, podendo conduzir a aromas indesejáveis no vinho. 

Em relação aos compostos fenólicos observa-se um pequeno decréscimo em todos os 

tratamentos ao longo do ensaio, No ensaio do vinho Trincadeira + Touriga Nacional a 

testemunha e o tratamento com micro-oxigenação verificou-se um decréscimo de igual e 

nos tratamentos com 3mg/L e 6mg/L de oxigénio inicial observou-se uma tendência 

semelhante ao ensaio do Lote Geral com um decréscimo superior ao da testemunha. 

Podemos também constatar que o vinho Lote Geral, que corresponde ao vinho com maior 

concentração de polifenóis totais apresenta também uma maior diminuição de polifenóis 

durante o ensaio. 

A observação das características cromáticas permite concluir que, no período estudado 

ocorreu um aumento da intensificação da cor em todos tratamentos com diferentes teores 

de oxigénio em relação à testemunha, verificando-se um maior aumento da intensidade da 

cor nos vinhos que levaram maiores concentrações de oxigénio, especialmente no 

tratamento micro-oxigenação. No que diz respeito à tonalidade os valores são bastante 

homogéneos para todas as modalidades, embora no vinho Trincadeira + Touriga Nacional 

este parâmetro registou um ligeiro aumento ao longo do tempo. De referir que o vinho Lote 

Geral parece apresentar durante o período do ensaio uma maior estabilização de cor, 

enquanto o vinho Trincadeira + Touriga Nacional podemos observar uma diminuição 

generalizada de intensidade corante ao longo do ensaio.  

Na análise às antocianinas totais e coradas pode-se concluir que em ambos os ensaios se 

verificou uma diminuição na concentração total de antocianinas, sendo esta diminuição 

ligeiramente superior nos tratamentos que sofreram maiores aplicações de oxigénio, o que 

se deve, em parte, a uma degradação parcial das antocianinas provocada pelos fenómenos 
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oxidativos e também devido polimerização das antocianinas com as procianidinas, enquanto 

nas antocianinas coradas pode-se verificar que a proporção das mesmas sob a forma 

colorida aumenta nos vinhos com maiores concentrações de oxigénio em relação à 

testemunha. 

A evolução dos pigmentos totais como foi mostrado apresenta um decréscimo durante 

período estudado, com ligeiras diminuições nos tratamentos com oxigénio em relação às 

testemunhas, enquanto a evolução dos pigmentos poliméricos e o índice de polimerização 

denote-se um aumento de forma nítida ao longo do ensaio com maiores resultados nos 

vinhos com concentrações de oxigénio mais elevadas e principalmente no ensaio vinho 

Trincadeira + Touriga Nacional, onde esse resultado é particularmente evidente no 

tratamento micro-oxigenação. Comprova-se uma formação mais acelerada das 

combinações do tipo tanino-antocianina em presença de oxigénio, ou seja, a mudança das 

estruturas fenólicas para formas mais estáveis em tempo mais diminuto.  

Da análise aos valores das prontocianidinas é de realçar o decréscimo verificado nos 

ensaios da fracção oligomérica (F2) nos tratamentos com oxigénio o que pode significar que 

o oxigénio pode limpar alguns aromas desprezáveis com uma componente mais 

herbácea/verde, visto que a fracção oligomérica (F2) é responsável por estas características 

aromáticas. Verifica-se também que em ambos os ensaios ocorre uma tendência 

generalizada de decréscimo dos teores de proantocianidinas ao longo do ensaio, onde 

podemos concluir que os tratamentos com maiores concentrações de oxigénio apresentam 

uma maior tendência para um decremento dos teores totais de proantocianidinas. 

Na caracterização da estrutura química dos taninos condensados (Proantocianidinas) é de 

salientar que as tendências observadas na determinação das procianidinas por este método, 

estão de acordo e coerentes com a determinação dos mesmos compostos pelo doseamento 

com o método da vanilina em meio ácido, onde os valores da concentração de procianidinas 

(PA), para ambos os ensaios ocorrem uma tendência generalizada de decréscimo dos 

teores de procianidinas ao longo do ensaio. 

Em relação ao grau de polimerização médio (GPm) os resultados obtidos são um pouco 

inconclusivos, onde os tratamentos com oxigénio no vinho Trincadeira + Touriga Nacional 

são ligeiramente maiores do que na testemunha no fim do ensaio, o que confirma que, como 

esperado, o oxigénio favorece a polimerização das proantocianidinas. No entanto o ensaio 

vinho Lote Geral ocorre o oposto, onde no fim do ensaio o tratamento com maior 

concentração de oxigénio é menor que a testemunha. 

Na apreciação global da análise sensorial, podemos observar que o painel de provadores 

classificou ambos os vinhos e todas as suas modalidades com igual pontuação, não se 

registando diferenças entre as testemunhas e os tratamentos com aplicações de oxigénio.  
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 Ficou provado neste trabalho que se o oxigénio for usado correctamente pode ser aplicado 

com sucesso para promover mudanças favoráveis num vinho tinto. No entanto, a adição de 

oxigénio aplicado durante a maturação do vinho pode levar a diferenças distinguíveis entre a 

testemunha e os vinhos oxigenados. Além disso, aplicando-se o dobro da quantidade de 

oxigénio, não conduz necessariamente a um resultado duas vezes superior, podendo 

também verificar-se que a micro-oxigenação com adições de oxigénio faseadas no tempo, 

parece conduzir a transformações mais favoráveis no vinho. Este estudo, melhorou nossa 

compreensão sobre como a cor e os compostos fenólicos são afectados pela adição de 

oxigénio, quando aplicado durante a maturação de um vinho.  

Obviamente, mais pesquisas sobre a oxigenação em vinhos, bem como o efeito do oxigénio 

na composição do vinho tinto, em geral, deve ser realizada. 
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Fenóis totais 

No Quadro 10 e 11 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

Quadro 10 – Valores de Índice de Polifenóis Totais do ensaio Vinho Lote Geral. 

  Testemunha C-3 C-6 

Índice de Polifenóis Totais  t2 
69,5 68,0 67,5 

Índice de Polifenóis Totais  t24  
68,3 68,7 68,0 

Índice de Polifenóis Totais  t40 
68,2 67,7 67,2 

Índice de Polifenóis Totais  t60  
66,9 66,3 65,9 

Índice de Polifenóis Totais  t90 
66,4 65,8 65,1 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 

Quadro 11 – Valores de Índice de Polifenóis Totais do ensaio Vinho Trincadeira + 

Touriga Nacional. 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Índice de Polifenóis Totais  t2 
61,7 61,9 62,6 62,8 

Índice de Polifenóis Totais  t24  
61,5 61,3 61,8 60,6 

Índice de Polifenóis Totais  t40 
60,6 60,4 60,1 60,5 

Índice de Polifenóis Totais  t60  
60,6 60,2 59,6 - 

Índice de Polifenóis Totais  t90 
60,1 59,8 59,5 60,1 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 
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Características cromáticas 

No Quadro 12 e 13 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

Quadro 12 – Valores de Intensidade e Tonalidade da cor do ensaio Vinho Lote 

Geral. 

  Testemunha C-3 C-6 

Intensidade Corante   t2 10,74 11,40 11,68 

Intensidade Corante   t9 10,84 11,36 11,66 

Intensidade Corante   t24 10,60 11,31 11,62 

Intensidade Corante   t40 10,77 11,51 11,65 

Intensidade Corante   t60 10,54 11,36 11,47 

Intensidade Corante   t90 10,56 11,34 11,46 

   Testemunha C-3 C-6 

Tonalidade  t2 0,68 0,70 0,67 

Tonalidade  t9 0,69 0,69 0,67 

Tonalidade  t24 0,69 0,68 0,67 

Tonalidade  t40 0,68 0,67 0,66 

Tonalidade  t60 0,69 0,67 0,67 

Tonalidade  t90 0,68 0,68 0,69 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 

 Quadro 13 – Valores de Intensidade e Tonalidade da cor do ensaio Vinho 

Trincadeira + Touriga Nacional. 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Intensidade Corante   t2 12,71 13,97 14,34 13,71 

Intensidade Corante   t9 12,94 13,74 14,13 14,17 

Intensidade Corante   t24 12,54 13,67 14,20 14,27 

Intensidade Corante   t40 12,26 12,84 13,62 14,40 

Intensidade Corante   t60 11,98 12,84 13,66 - 

Intensidade Corante   t90 11,92 12,27 13,01 13,57 

   Testemunha C-3 C-6 M 

Tonalidade  t2 0,62 0,60 0,60 0,61 

Tonalidade  t9 0,61 0,61 0,61 0,62 

Tonalidade  t24 0,62 0,62 0,62 0,65 

Tonalidade  t40 0,63 0,63 0,62 0,66 

Tonalidade  t60 0,65 0,63 0,64 - 

Tonalidade  t90 0,66 0,66 0,64 0,66 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 
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Antocianinas Totais e Antocianinas Coradas 

No Quadro 14 e 15 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

Quadro 14 – Valores de Antocianinas totais e coradas do ensaio Vinho Lote Geral. 

  Testemunha C-3 C-6 

Antocianinas Totais  t2 496,45 385,50 377,69 

Antocianinas Totais  t9 483,74 475,84 461,18 

Antocianinas Totais  t24 489,44 486,94 500,76 

Antocianinas Totais  t40 481,11 472,75 469,61 

Antocianinas Totais  t60 475,39 469,16 443,91 

Antocianinas Totais  t90 432,77 420,78 427,45 

  Testemunha C-3 C-6 

Antocianinas Coradas  t2 45,10 45,80 53,90 

Antocianinas Coradas  t9 34,20 41,30 47,60 

Antocianinas Coradas  t24 37,70 42,40 48,50 

Antocianinas Coradas  t40 44,20 50,50 53,70 

Antocianinas Coradas  t60 38,40 44,20 45,60 

Antocianinas Coradas  t90 38,00 44,30 44,60 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 

Quadro 15 – Valores de Antocianinas totais e coradas do ensaio Vinho Trincadeira + 

Touriga Nacional. 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Antocianinas Totais  t2 755,35 667,21 661,01 724,66 

Antocianinas Totais  t9 731,02 720,45 720,16 655,84 

Antocianinas Totais  t24 687,79 712,18 715,11 653,11 

Antocianinas Totais  t40 687,66 695,35 698,22 649,84 

Antocianinas Totais  t60 672,93 680,72 687,11 - 

Antocianinas Totais  t90 600,04 595,71 577,48 569,84 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Antocianinas Coradas  t2 77,70 89,10 87,20 87,50 

Antocianinas Coradas  t9 79,80 84,60 87,10 84,80 

Antocianinas Coradas  t24 74,50 81,10 87,20 83,80 

Antocianinas Coradas  t40 73,00 78,30 82,70 77,70 

Antocianinas Coradas  t60 66,80 76,30 81,70 - 

Antocianinas Coradas  t90 62,70 64,50 68,70 72,40 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 
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Pigmentos Poliméricos, Pigmentos Totais e Índice de Polimerização dos 

Pigmentos 

No Quadro 16 e 17 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

Quadro 16 – Valores de Pigmentos Poliméricos, Pigmentos Totais e Índice de 

Polimerização dos Pigmentos do ensaio Vinho Lote Geral. 

  Testemunha C-3 C-6 

Pigmentos Totais  t2 28,03 22,73 22,17 

Pigmentos Totais  t9 27,98 27,47 26,66 

Pigmentos Totais  t24 27,98 27,98 28,58 

Pigmentos Totais  t40 27,32 27,02 26,82 

Pigmentos Totais  t60 27,22 27,07 25,81 

Pigmentos Totais  t90 25,10 24,64 25,00 

  Testemunha C-3 C-6 

Pigmentos Poliméricos  t2 3,21 3,45 3,29 

Pigmentos Poliméricos  t9 3,79 3,68 3,61 

Pigmentos Poliméricos  t24 3,51 3,63 3,55 

Pigmentos Poliméricos  t40 3,27 3,38 3,34 

Pigmentos Poliméricos  t60 3,45 3,61 3,61 

Pigmentos Poliméricos  t90 3,46 3,61 3,63 

  Testemunha C-3 C-6 

Índice Polimerização  t2 11,44 15,20 14,82 

Índice Polimerização  t9 13,57 13,40 13,54 

Índice Polimerização  t24 12,53 12,98 12,40 

Índice Polimerização  t40 11,95 12,51 12,44 

Índice Polimerização  t60 12,68 13,34 13,99 

Índice Polimerização  t90 13,79 14,63 14,51 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 

 Quadro 17 – Valores de Pigmentos Poliméricos, Pigmentos Totais e Índice de 

Polimerização dos Pigmentos do ensaio Vinho Trincadeira + Touriga Nacional. 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Pigmentos Totais  t2 40,65 36,41 36,41 39,19 

Pigmentos Totais  t9 39,49 39,14 39,19 36,06 

Pigmentos Totais  t24 37,32 38,78 38,94 35,91 

Pigmentos Totais  t40 37,17 37,62 37,98 36,06 

Pigmentos Totais  t60 36,51 36,97 37,42 - 

Pigmentos Totais  t90 33,03 32,88 32,22 32,02 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Pigmentos Poliméricos  t2 2,89 3,05 3,36 2,96 

Pigmentos Poliméricos  t9 2,94 3,12 3,18 3,27 

Pigmentos Poliméricos  t24 2,93 3,18 3,18 3,25 

Pigmentos Poliméricos  t40 2,79 2,86 3,07 3,57 
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Pigmentos Poliméricos  t60 2,87 2,93 3,07 - 

Pigmentos Poliméricos  t90 3,03 3,09 3,35 3,53 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Índice Polimerização  t2 7,10 8,38 9,23 7,54 

Índice Polimerização  t9 7,45 7,97 8,12 9,06 

Índice Polimerização  t24 7,85 8,19 8,17 9,05 

Índice Polimerização  t40 7,49 7,59 8,07 9,89 

Índice Polimerização  t60 7,85 7,93 8,19 - 

Índice Polimerização  t90 9,16 9,40 10,39 11,01 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 

 

Proantocianidinas em função do seu Grau de Polimerização  

 

No Quadro 18 e 19 podemos observar o resultado obtido na análise deste parâmetro. 

 

Quadro 18 – Valores das proantocianidinas nas suas três fracções, F1 

(monomérica), F2 (oligomérica) e F3 (polimérica) e valor total da soma das três 

fracções do ensaio Vinho Lote Geral. 

 

  Testemunha C-3 C-6 

Proantocianidinas Totais t2 1631,30 1424,95 1240,94 

Proantocianidinas Totais t24 1548,93 1579,10 1361,44 

Proantocianidinas Totais t40 1447,03 1426,46 1186,51 

Proantocianidinas Totais t90 1369,46 1334,40 1127,89 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial 

 

Quadro 19 – Valores das proantocianidinas nas suas três fracções, F1 (monomérica), 

F2 (oligomérica) e F3 (polimérica) e valor total da soma das três fracções do ensaio  

Vinho Trincadeira + Touriga Nacional. 

 

  Testemunha C-3 C-6 M 

Proantocianidinas Totais t2 800,34 811,52 818,16 873,02 

Proantocianidinas Totais t24 784,66 787,00 792,08 - 

Proantocianidinas Totais t40 781,59 764,51 746,52 770,20 

Proantocianidinas Totais t90 760,02 718,19 684,74 693,11 

C-3; concentração de 3 mg/L de oxigénio inicial. 
C-6; concentração de 6 mg/L de oxigénio inicial. 
M; micro-oxigenação, com a adição de uma concentração de 1,5 mg/L/semana de oxigénio. 
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