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Resumo  

 

O presente trabalho pretende avaliar os efeitos da aplicação de alternativos de 

madeira de carvalho na vinificação de vinhos tintos. A adição destes alternativos foi feita e 

mantida durante a fermentação alcoólica/maceração, na elaboração de vinhos da casta 

Aragonez. O estudo envolveu dois vinhos, o vinho M cuja fermentação alcoólica ocorreu 

com os alternativos de carvalho francês e americano em conjunto, e o vinho T (testemunha) 

cuja fermentação se realizou sem adição de alternativos. 

 Procedeu-se à avaliação da composição química (determinação da cor e dos 

compostos fenólicos totais e não flavonóides, antocianinas individuais e totais, pigmentos 

poliméricos e totais, flavanóis monoméricos e taninos condensados, estes avaliados por 

quatro métodos distintos). Realizou-se ainda uma análise sensorial dos vinhos. 

O vinho obtido na presença de alternativos de madeira carvalho revelou-se 

ligeiramente diferente da amostra testemunha relativamente aos parâmetros avaliados 

quimicamente, anteriormente referidos. 

Em termos de análise sensorial, o painel de provadores não fez uma opção evidente 

por um vinho, no entanto a qualidade como sub parâmetro do gosto, destacou-se com 

algumas diferenças, sendo que o vinho com alternativos de madeira foi melhor cotado que o 

vinho testemunha. 

 

 

 

 

Palavras-chave: vinho tinto; vinificação; alternativos de madeira; antocianinas; taninos 

condensados. 

 



 

Abstract 

The aim of this work was to evaluate the effects of adding oak alternatives in the 

winemaking of red wines. The addition of these alternatives was made and maintained 

during the fermentation / maceration of Aragonez wines. The study involved two wines, wine 

M where the alcoholic fermentation occurred with the French and American oak alternatives 

together, and wine T (control) that fermented without the addition of oak alternatives. 

It was evaluated the chemical composition (determination of color and total phenolic 

compounds and non-flavonoid, individual and total anthocyanins, total and polymeric 

pigments, monomeric flavanols and condensed tannins, evaluated by four different 

methods). The sensory analysis was also evaluated for the two wines. 

The wine with oak alternatives turned out to be slightly different from the control wine, 

in relation to chemical parameters evaluated. 

In terms of sensory analysis, the panel of tasters did not make a clear choice for a 

specific wine, however the quality as a sub parameter of taste, stood out with some 

differences, and the wine with oak alternative was rated better than control wine. 
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Extended Abstract 

 

The main species of oak wood that are oenological recognized as quality, showing a 

great chemical composition to be in contact with wine, are French (Quercus petraea) and 

American (Quercus alba).  

Aging wine in oak barrels brings wine changes of colour, structure and especially in 

aroma, because during this time different reactions occur among phenolic compounds. 

However, these processes take a long time, delaying the moment of wines to be insert on the 

market. So, winemakers have been looking for alternatives that could accelerate this 

process, obtaining more economic wines with oak characteristics „„similar‟‟ to wines aged in 

barrels for several months. Therefore, winemakers have the possibility to choose alternative 

products (chips, staves, cubes, powder, etc.) of good quality and cheaper than oak barrels.  

The aim of this study was to evaluate how oak alternatives can influence the chemical 

composition and the sensory analysis of Aragonez wines, when introduced during alcoholic 

fermentation.  

The study involved two wines, wine M where the alcoholic fermentation occurred with 

the French and American oak alternatives together, and wine T (control) that fermented 

without the addition of alternative. The different parameters studied in each wine were 

analyzed in four different samples (bleeding (S) at the end of alcoholic fermentation (AF) at 

the end of malolactic fermentation (MLF) and the month of May (MAY), 2011). It is not 

always performed for the four samples, all the analysis to physico-chemical parameters 

considered. 

The parameters analyzed showed that the wine with oak alternatives (wine M) proved 

to be slightly different from the control wine (wine T). 

From the standpoint of color, the intensity of both wines did not show significant 

differences. The tonality for the two wines showed an increase over time with predominance 

of yellow tones in relation to red tones. 

Over time, the profile of the monomeric anthocyanin pigments changed by the 

interaction of these polymers ((-)- epicatechin and (+)-catechin) with colorless phenolic 

compounds, which may explain the decrease observed for anthocyanins. The concentration 

of non-flavonoid phenols decreases for both wines, and wine M presented a higher 

concentration of anthocyanins and proanthocyanidins, as expected. 

The power tanning showed lower value for the wine M. This, related to the higher 

concentration of polymeric pigments in this wine, confirms a sense of “softer tannins” in the 

presence of oak alternatives. 



 

In the wine that had contact with oak wood it was found that there is slightly higher 

values of low molecular weight procyanidins. This can be explained by contact with oak or by 

depolymerization of more polymerized proanthocyanidins. 

The results obtained for the concentration of proanthocyanidins were very similar for 

the two wines under study and for the two main procedures, separation and determination of 

proanthocyanidins according to their degree of polymerization and the caracterisation of 

proanthocyanidins by acid-catalysed depolymerisation in the presence of toluene-α-thiol 

followed by reversed-phase HLPC analysis. 

In terms of sensory analysis, the panel of tasters did not make a clear choice for a 

specific wine, however the quality as a sub parameter of taste, stood out with some 

differences, and the wine with oak alternative was rated better than control wine. 
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I. Introdução 

 

O carvalho é a madeira com maior afinidade natural com o vinho – os “sabores” de 

ambos parecem complementar-se. O uso de barricas de carvalho está datado desde tempos 

imemoriais com o intuito de transportar e conservar o vinho. Há mais de 2000 anos a 

madeira de carvalho era apenas considerada com tal, não sendo desejável que tivesse 

qualquer efeito sobre o vinho. Desta forma, eram construídos grandes depósitos de até 5 mil 

litros de capacidade, ou mesmo superiores (Falcão, 1996). Mais tarde, os romanos 

aperceberam-se de inúmeros benefícios para o vinho aquando da sua conservação em 

madeira, tais como aumento da complexidade aromática e gustativa bem como benefícios 

na estabilização e envelhecimento. As barricas obrigam a um custo de produção elevado, 

especialmente se forem barricas novas em que o preço por garrafa aumenta 

consideravelmente. Além disso, construi-las, usá-las e mantê-las em condições perfeitas 

representa um custo acrescido em termos de tempo, espaço e mão-de-obra devido à 

manutenção cuidada a que obrigam. O nível de vinho no interior das barricas tem de ser 

permanentemente controlado e reposto, dado ocorrer evaporação constante e não poder 

existir espaço em vazio o que poderá levar a alterações químicas e microbiológicas 

indesejáveis. 

De acordo com Robinson (2006), o mais surpreendente nos produtos alternativos à 

madeira de carvalho (que são literalmente uma alternativa às barricas e não ao carvalho 

propriamente dito) é o facto de a indústria ter levado tanto tempo para começar a usá-los. 

Estes alternativos são manifestamente mais baratos do que as barricas, e concedem aos 

produtores mais flexibilidade na gestão do tempo em que o vinho é deixado em contacto 

com a madeira. É, de facto, mais rápido e mais fácil retirar as aparas ou outro alternativo, 

como aduelas, de dentro de um depósito, do que desocupar uma adega repleta de barricas.  

A composição volátil dos produtos alternativos varia muito e não tem sido claramente 

definida de acordo com uma das espécies de carvalho ou a intensidade de queima da 

madeira. As diferentes características dos alternativos e das barricas são reflectidas no 

vinho tratado com estes, sendo que um perfil enológico com base em variáveis, como 

exemplo origem e nível de queima, não pode ser definido. Apenas uma análise química 

adequada revelará a qualidade dos alternativos em comparação com as barricas. Desta 

forma, conseguir-se-á prever os seus efeitos sobre as características químicas e sensoriais 

dos vinhos tratados com aparas ou com barricas (Fernández de Simon et al, 2010a). 

Considerando a elevada qualidade química e enológica da madeira de carvalho, a 

utilização de aduelas, aparas, pó, e outros alternativos de carvalho, ou eventualmente de 

outras madeiras, para uso enológico, torna-se um aproveitamento de madeira que não seria 

utilizável em tanoaria, tais como restos de madeira das barricas, árvores com pequenos 
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diâmetros ou defeitos físicos impróprios para o fabrico de barricas. Desta forma, têm-se 

realizado estudos sobre os processos de fabrico de aparas e de outros alternativos, com 

foco especial na redução do tempo de secagem, queima e optimização em função do 

tamanho do fragmento de madeira, além de seu comportamento quando incorporado nos 

sistemas alternativos de envelhecimento (Fernández de Simon et al, 2010b). 

 

O objectivo deste trabalho consistiu em avaliar de que forma é que os produtos 

alternativos de madeira influenciam a composição química e a análise sensorial de um vinho 

tinto da casta Aragonez, quando introduzidos na cuba durante a fermentação alcoólica. 
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II. Revisão Bibliográfica 

 

1. Enquadramento Histórico 

 

Durante muitos séculos, a madeira de carvalho foi tradicionalmente utilizada para 

armazenagem de bebidas alcoólicas dadas as suas propriedades mecânicas (dureza, 

elasticidade e impermeabilidade), bem como para a extracção de compostos que produzem 

alterações significativas na composição destas bebidas. Em Portugal, a indústria da tanoaria 

esteve desde sempre associada à actividade vitivinícola. No século XVIII, são apresentadas 

já referências que confirmam a utilização de tinas, dornas e cestos, na época da vindima. O 

desenvolvimento e a vulgarização da utilização da madeira na conservação e transporte do 

vinho, sofre um grande impulso com o desenvolvimento do sector ligado ao Vinho do Porto. 

Na década de 60, surge um novo incentivo à utilização da madeira ao nível do estágio de 

vinhos. É também nesta década, que o Professor Singleton na Universidade de Davis, 

equaciona a adição de fragmentos de madeira de carvalho ao vinho, ao estudar soluções de 

extractos com diferentes teores alcoólicos, a quantidade de substâncias extraídas a partir de 

fragmentos de madeira de carvalho, bem como o tempo de contacto entre as soluções 

hidroalcoólicas e os fragmentos (Eiriz et al, 2007). No entanto, no início do século XX, com o 

surgimento de novos materiais, como o plástico, as cubas de cimento e mais tarde o inox, 

assim como a vulgarização do comércio do vinho engarrafado, ocorre uma recessão na 

indústria da tanoaria. 

Ao longo dos últimos anos, países fora da União Europeia, tais como Austrália, Estados 

Unidos da América, Chile, etc., sem regulamentações restritivas na indústria do vinho, 

introduziram no mercado vinhos macerados com alternativos de madeira em vez de 

envelhecerem os seus vinhos com barricas de carvalho (Pérez-Magariño et al., 2009). 

Foi a 20 de Dezembro de 2005 que a União Europeia autorizou o uso de alternativos de 

madeira na produção de vinho (CE 2165/2005), tendo sido regulamentada a designação e 

apresentação de vinhos tratados com alternativos de madeira de carvalho (CE 1507/2006). 

O primeiro uso de aparas de madeira foi em vinhos brancos, aos quais foram adicionadas 

durante a fermentação e mais tarde durante um pequeno período de tempo do 

envelhecimento. Este método aparece de forma a realçar castas neutras, sem aromas 

florais ou frutados (Pérez-Coello et al, 2009). 

Liderado pelos produtores do Novo Mundo, a fermentação contemporânea e o 

armazenamento de vinhos é feita em depósitos de aço inox, o que não confere aroma ao 

vinho (Young, 2010). 
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2. “Wood in wine” ou “Wine in wood” 

 

Quer os produtos “vinho-em-madeira” quer os produtos “madeira-no-vinho” que estão 

disponíveis no mercado constituem um dilema para o consumidor. Pode ser difícil identificar 

claramente o tipo de vinho, nos rótulos com demasiada informação ou com informação 

insuficiente. O consumidor espera que o produto seleccionado esteja de acordo com as 

menções do rótulo e com o preço do mesmo. Evidentemente, que é necessária uma 

ferramenta de controlo para resolver esta questão (Butticaz e Rawler, 2008). 

Vinhos envelhecidos em barricas de madeira são altamente apreciados pelos 

consumidores. Este facto também foi apontado numa pesquisa de marketing, na qual 88% 

dos inquiridos preferia os vinhos tintos envelhecidos em madeira a vinhos tintos jovens 

(Pérez-Magariño et al., 2007). 

O uso alternativos de madeira de carvalho na produção de vinho está a aumentar, mas a 

aceitação desta técnica por parte dos consumidores é desconhecida. Pérez-Magariño et al 

(2011) realizaram um questionário específico num estudo relacionado com os hábitos de 

consumo de vinho e as preferências dos consumidores entre vinhos envelhecidos em 

barricas e com aparas de carvalho. Um painel de 65 consumidores, frequentes 

consumidores de vinho tinto provou quatro vinhos, dois envelhecidos tradicionalmente em 

barris e dois macerados com aparas, tendo sido realizado um teste de preferência. 55% dos 

inquiridos disseram que não iriam comprar os vinhos envelhecidos com as aparas de 

carvalho. No entanto a maioria afirmou que compraria esses vinhos se, depois de prová-los, 

estes estivesses tão agradáveis e tivessem a mesma qualidade que os vinhos envelhecidos 

em barricas. 

A preferência dos consumidores sobre os alimentos e as bebidas, bem como das 

marcas associadas, estão constantemente a mudar. Esta, é ditada por tendências e 

influência dos medea. Consequentemente, as empresas têm de adaptar os seus produtos 

de acordo com as preferências dos consumidores para se posicionarem como líderes de 

mercado. 

 

3. A casta Aragonez 

 

As castas têm um papel crucial a desempenhar no actual mercado de globalização, 

sobretudo num país como Portugal que tem a maior densidade varietal do mundo: quase 

três variedades por 1.000 Km2, cerca de três vezes mais do que Itália e seis vezes mais do 

que Espanha e França. Portugal tem, pois, muito a explorar para conseguir melhores 

condições concorrenciais num mercado que é cada vez mais aberto, competitivo e 

globalizado. 
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Dois dos países tradicionalmente vitivinícolas que acrescentam uma grande quantidade 

de variedades ao património genético mundial das castas são Portugal e Espanha. Nestes, 

existe um número apreciável de variedades, conhecidas por nomes diferentes e que 

representam sinonímias correspondentes a castas cultivadas em ambos os países.  

A casta Aragonez é a casta Ibérica por excelência, uma das poucas castas que Portugal e 

Espanha possuem em comum. Tempranillo, Tinto Fino, Cencibel, Ull de Lebre, são alguns 

dos seus muitos nomes utilizados em Espanha. Em Portugal é conhecida por Tinta Roriz 

nas regiões do Douro, do Dão e de Lisboa. 

A casta Aragonez caracteriza-se por abrolhamento, floração, pintor e maturação em 

época média, prefere solos profundos, bem drenados, com reduzida disponibilidade hídrica. 

Do ponto de vista enológico, é uma casta polémica, dada a sua capacidade produtiva, sendo 

que pode originar vinhos bastante fracos. No entanto, com controlo de rendimento produz 

alguns dos melhores vinhos da Península Ibérica (ex.: Barca Velha 1999), sendo que é em 

Espanha que a casta atinge o seu expoente máximo com a denominação de Tempranillo, 

como já referido. 

Os vinhos podem ser caracterizados como bem providos de matéria corante, 

aromaticamente intensos e com aumento de complexidade com a evolução. Apresentam 

elevado potencial de envelhecimento, especialmente em madeira (Bohm, 2007). 

Gato et al. (2001) refere que os principais descritores da casta Aragonez são ameixa. 

amora, passa de ameixa e compota. 

 

4. Espécies florestais utilizadas na tanoaria 

 

O carvalho pertence ao género Quercus L., do céltico “quer”-fino e “cuez”-árvore 

(Falcão 1996). É dentro da família Fagaceae, subfamília Quercoideae, que se estende pelo 

Hemisfério Norte, em toda a Europa, América do Norte, América Central e Ásia sudoeste, e 

alguns no Norte de África e América do Sul (Cadahía et al, 2008). As diferentes espécies 

são classificadas em quatro subgéneros: Sclerophyllodrys Schwarz, Cerris Orsted, Quercus 

e Erytrobalanus Orsted. No entanto, só as espécies pertencentes ao subgénero Quercus, 

apresentam maior utilização em tanoaria. 

Os maiores fornecedores mundiais de madeira de carvalho para o fabrico de barricas 

de madeira são os Estados Unidos da América e a França. 

Na América, cultivam-se aproximadamente 24 espécies, enquadradas todas elas 

dentro de dois grandes grupos, carvalhos brancos (subgénero Quercus Oersted) e carvalhos 

vermelhos (subgénero Erythrobalanus). Contudo, apenas os carvalhos brancos são usados 

no fabrico de barricas. Devido à sua superioridade do ponto de vista enológico, a espécie 

Quercus alba é conhecida como “True White Oak”. Esta espécie tem como zona de origem 
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e é cultivada na costa este dos Estados Unidos da América (Cadahía et al, 2008). As 

principais florestas encontram-se nos estados do Ohio, Wisconsin, Missouri, Indiana e 

Michigan. A sua madeira destaca-se pela riqueza em compostos aromáticos acompanhada 

pela pobreza de compostos fenólicos  

 

Figura 1. Distribuição do Quercus alba na América do Norte. 

 

Na Europa, é em França que se encontram as áreas mais importantes de floresta de 

carvalho, sendo as espécies Quercus sessiliflora (ou Quercus petraea) e Quercus robur, as 

que ocupam uma maior área e que apresentam uma maior utilização na indústria da 

tanoaria (Mosedale et al., 1999).  

França é o principal produtor de Quercus petraea, espécie de excelência em 

tanoaria, sendo que este também se encontra por todo o continente europeu. Dá-se 

principalmente na Região Centro de França (Allier, Tronçais, Nevers), com 520.000 ha e nas 

Regiões de Bourgogne (Vosges y Argonne) com 630.000 ha. Adaptam-se bem a solos 

arenosos e são muito exigentes em luminosidade  

 

  
Figura 2. Distribuição de Quercus petraea na Europa. 

 

A região/floresta de origem é um factor importante pois consoante estas, ir-se-á obter 

um “terroir” diferente, que por sua vez irá implicar na densidade da madeira de onde proveio 
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o carvalho. É um factor a ter em conta, pois consoante a densidade da madeira o vinho é 

influenciado de diferentes formas.  

Em Portugal ocorrem naturalmente várias espécies de carvalhos (Paiva, 2001), 

embora apenas três delas apresentem vocação madeireira (Carvalho, 1998): carvalho roble 

ou alvarinho (Quercus robur L.), carvalho negral ou pardo (Quercus pyrenaica Willd.) e 

carvalho português ou cerquinho (Quercus faginea Lam.). A composição química do Q. 

pyrenaica é semelhante ao de outras espécies usadas em tanoaria, sendo que as diferenças 

são apenas quantitativas e mais significativas em relação às espécies americanas do que 

para as espécies francesas (Fernández de Simón et al, 2006). Mais tarde, os mesmos 

autores afirmam que os produtos alternativos de Q. pyrenaica, apesar de semelhantes aos 

de outras espécies, apresentam algumas particularidades aromáticas, tais como os altos 

níveis de compostos furânicos, eugenol, furaneol, cis-whiskylactona, e baixos níveis de 

vanilina (Fernández de Simón et al, 2010a). Foram também muitos os autores portugueses, 

tais como Canas (2003), Caldeira (2004) e Jordão, que estudaram a composição de Q. 

pyrenaica, bem como o seu uso em enologia. 

 

 

Figura 3. Distribuição de Quercus pyrenaica na Europa. 

 

De acordo com o Relatório final do Quinto Inventário Florestal Nacional (IFN5), 

Portugal tem uma área florestal de 3.458.557 ha o que representa 39% do total da área de 

Portugal Continental. O IFN5 foi baseado numa cobertura aerofotográfica digital realizada 

durante os anos de 2004 a 2006 e em levantamentos de campo efectuados entre Dezembro 

de 2005 e Junho de 2006, sendo que foi publicado em Setembro de 2010. Segundo este 

relatório, os carvalhos sofreram uma subida importante na área ocupada, em 1968 com 

71.000 ha e em 2005 com 150.000 ha. No entanto são apenas 5% da área total ocupada por 

floresta.  

 

 



8 
 

5. Estrutura e propriedades físicas da madeira de carvalho 

 

A madeira destinada à produção de barricas tem de obedecer a determinadas 

características físicas e químicas. Em termos físicos a madeira deve ter baixa porosidade e 

permeabilidade, tamanho do anel e densidade adequados, alta resistência mecânica, 

facilidade no fendimento, alta durabilidade (Cadahía, 2008) e boa flexibilidade (Canas, 

2003).  

 A densidade corresponde à quantidade de massa existente num determinado volume 

de madeira, em condições de humidade definidas (Feuillat et al., 1998), propriedade esta 

que é muito influenciada por factores genéticos (Mosedale et al.,1996).  

 A permeabilidade da madeira, definida como a capacidade daquela de se deixar 

atravessar por um líquido em condições precisas de orientação (Boeglin et al., 1993) é 

também uma propriedade muito importante na madeira de tanoaria, dado que se pretende 

uma vasilha com uma permeabilidade baixa, tal com já referido, ou seja, que não apresente 

fugas ao líquido (Caldeira, 2004). 

A quantidade suficiente de madeira de qualidade é cada vez mais escassa e por isso 

surgem os produtos alternativos com menos exigências em termos de propriedades físicas. 

Podem ser de madeiras menos direitas e fibras mais onduladas, já que não há requisito de 

impermeabilidade.  

 

6. Composição química da madeira de carvalho 

 

A madeira e constituída por três fases diferentes: água (45%), gás (20%) e matéria seca 

(35%) (Canas, 2003). Dentro da matéria seca podem-se distinguir compostos de baixa 

massa molecular (elementos extraíveis e minerais, que contribuem para o enriquecimento 

organoléptico e qualitativo dos vinhos (Dias, 2008)) e compostos de elevada massa 

molecular (polissacáridos (celulose e hemicelulose), lenhina, proteínas e pectinas).  

A variabilidade da composição da madeira está relacionada, do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo, com a espécie botânica, a origem geográfica, condições 

edafoclimáticas e tratamentos silvícolas. Relativamente à espécie botânica, Cadahía (2008) 

refere que há uma grande diferença entre o carvalho americano (Q. alba) e o europeu (Q. 

petreae, Q. faginea, Q. robur, Q. pyrenaica, Q. frainetto). O carvalho americano é mais 

denso, mais resistente e tem maior porosidade e permeabilidade que o carvalho europeu. A 

composição química também difere, sendo que o carvalho americano é mais rico em 

compostos voláteis e em derivados da degradação da lenhina, mas muito pobre em taninos.  
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6.1. Compostos Macromoleculares 

 

De acordo com Cadahía (2008), a celulose corresponde a 40-50%, a hemicelulose a 

20-35% e a lenhina a 25-35%. Estes compostos transmitem à madeira características físicas 

e mecânicas como a resistência à tracção (celulose) e à compressão (lenhina). São 

substâncias insolúveis, no entanto alguns dos seus monómeros podem ser parcialmente 

extraídos em soluções hidroalcoólicas como o vinho (Pérez-Coelho et al, 2009). 

 

A celulose é o constituinte vegetal mais abundante na madeira. É um homopolímero 

linear constituído por unidades de ß-D-glucopiranose (conformação 4C1) ligadas por pontes 

glicosídicas. Devido à forte tendência para pontes de hidrogénio intra e intermolecular, 

feixes de moléculas de celulose agregam-se a microfibrilas, que formam uma estrutura 

altamente ordenada (cristalina) ou regiões menos ordenadas (amorfa). A estrutura firme de 

fibra criada por pontes de hidrogénio, resulta nas propriedades da celulose tais como, 

resistência à tracção e insolubilidade na maioria dos solventes (Sjöström e Alén, 1999). O 

aquecimento da celulose (durante o processo de queima) leva à produção de aldeídos 

furânicos. As hexoses que fazem parte da constituição química da celulose (ex: glucose), 

conduzem à formação de hidroximetil-5-furfural e de metil-5-furfural.  

 

As hemiceluloses constituem um grupo heterogéneo de polissacáridos que são 

biossintetizados por diferentes fracções de celulose. Tal como a celulose, a hemicelulose 

participa na estrutura base das pareces celulares. No seu estado nativo é normalmente 

amorfa e o seu grau de polimerização está entre 200 e 300. Para além da presença de 

unidades principais de monossacarídeos (D-glucose, D-manose, D-galactose, L-xilose e L-

arabinose), estão presentes resíduos de ácido urónico, dos quais, o 4-O-metilglucorónico 

predomina (Sjöström e Alén, 1999), constituindo cerca de 10% do carvalho da espécie 

Quercus alba e 7 a 12% do carvalho da espécie Quercus robur (O‟Dwyer, 1934). 

 

A lenhina é um polímero tridimensional maioritariamente formado por 

copolimerização de dois álcoois fenilpropanóicos: o álcool coniferílico e o álcool sinapílico. A 

lenhina está maioritariamente presente nas células da parede celular e por isto, confere 

impermeabilidade e rigidez à parede celular e desempenha um papel preponderante no 

suporte e condução.  

 Por degradação térmica, química ou biológica origina aldeídos benzóicos (vanilina e 

siringaldeído) e aldeídos cinâmicos (coniferaldeído e sinapaldeído) que são muito 

importantes no desenvolvimento de aromas no vinho (Masson et al., 1996).  
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6.2. Compostos extraíveis 

  

A quantidade de compostos extraíveis presentes na madeira, constituem entre 4 a 10% 

do peso seco (Cadahía, 2008) e têm grande influência nas propriedades e qualidades 

tecnológicas da madeira (Canas, 2003). 

Segundo Jordão et al., (2006a), os elementos químicos que compõem a madeira, 

quando submetidos a uma elevada temperatura durante um dado intervalo de tempo, 

apresentam uma termodegradação, surgindo pois um conjunto diversificado de novos 

produtos resultantes dessa decomposição. Muitos dos novos produtos de degradação, 

assumem um papel preponderante não só na “nova” composição química da madeira, mas 

também em termos enológicos, na capacidade desses novos produtos formados ao 

migrarem da madeira para o vinho poderem determinar fortemente as características físico-

químicas e sensoriais destes.  

 

6.2.1. Compostos Fenólicos 

 

Os compostos fenólicos são os compostos orgânicos extraíveis da madeira em maior 

abundância. A sua extracção da madeira depende do potencial da mesma nesses 

compostos, das características do líquido extractor e das condições de extracção (Belchior 

et al., 2003). A concentração de compostos fenólicos constitui um dos mais importantes 

parâmetros de qualidade do vinho, dado terem um grande impacto sobre as características 

sensoriais de um vinho, especialmente cor e sabor (Souza Dias et al, 2010). 

Estes compostos assumem grande importância em virtude do seu envolvimento nos 

potenciais efeitos benéficos para a saúde humana, como acção antiinflamatória, inibição da 

agregação plaquetária e antimicrobiana, actividade antioxidante (Barreiros et al, 2006) e 

protecção contra a doença arterial coronariana (DAC), porque as suas propriedades 

antioxidantes atrasam o início da aterogênese e regularam tendências trombóticas (Frankel 

et al, 1993). 

A fim de optimizar a concentração em compostos fenólicos, nomeadamente na 

qualidade de barricas de madeira, tem de haver um controle da temperatura e do tempo da 

operação tecnológica, queima. O tempo tem um papel secundário em comparação com a 

temperatura, sendo que a tendência é a fracção fenólica aumentar com a temperatura de 

queima ao longo do tempo (Canas, 2003). Este efeito deriva essencialmente do aumento 

das concentrações de ácido elágico e de aldeídos fenólicos, consequência da degradação 

de taninos elágicos e lenhinas respectivamente.  
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1) Lenhanas 

 

As lenhanas são um tipo de moléculas que diferem pelo tipo de ligação de duas 

unidades de fenilpropano (Masson et al, 1996). 

 

2) Cumarinhas 

 

As cumarinas são benzo-α-pironas substituídas, formadas a partir dos ácidos 

hidroxicinâmicos e são de três tipos: umbeliferona, esculetina e escopoletina. As cumarinas 

derivam do ácido cinâmico por ciclização da cadeia lateral do ácido o-cumárico (Figura 4). 

 

Figura 4. Estrutura química das cumarinas. 

 

3) Taninos 

 

Os taninos são um grupo de polifenóis que têm a propriedade de reagir com os sais de 

ferro e são capazes de se combinar com proteínas e polissacáridos, o que determina o seu 

poder adstringente e a sua capacidade de inibição enzimática. São moléculas anfifílicas com 

alta reactividade, têm uma variada gama de estruturas, e são frequentemente encontrados 

em matrizes com outras moléculas fenólicas contendo grupos funcionais semelhantes. 

Podem ser classificados em dois grupos: taninos condensados ou proantocianidinas e 

taninos hidrolizáveis (taninos gálicos e elágicos).  

Os taninos hidrolisáveis, caracterizam-se por serem facilmente hidrolisáveis por via 

enzimática e química. Encontram-se principalmente na madeira de carvalho, castanheiro e 

outras espécies vegetais. Fazem parte deste grupo os taninos gálicos e os taninos elágicos, 

que, após hidrólise ácida, libertam respectivamente o ácido gálico e o ácido elágico.  

O ácido elágico, presente no vinho, provém do contacto do vinho com madeira ou da 

adição de taninos enológicos, sendo que, o ácido gálico faz parte da constituição das 

películas e das sementes, mas pode estar também presente no vinho por meio de taninos 

enológicos ricos em taninos gálicos (Maçanita, 2007). 

Dentro dos taninos elágicos, os monómeros isómeros de vescalagina e castalagina são 

aqueles que são encontrados em maior quantidade no carvalho, sobretudo em Quercus 
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petraea e Quercus robur (Vivas et al., 1996). Também Jordão et al. (2005) confirma que a 

vescalagina e a castalagina foram os taninos elágicos medidos em maior quantidade, 

seguidos da grandininas (monómeros associados à lixose) e roburina E (monómero 

associado à xilose), enquanto eu a roburina D (dímero) foi o tanino elágico menos detectado 

em todo o processo de extracção.  

Num estudo realizado por Jordão et al, (2007), sobre a composição em taninos elágicos 

de espécies de madeira de carvalho português (Quercus pyrenaica) comparada com outras 

espécies botânicas (carvalho francês, Q. petraea, e americano, Q. alba), conclui-se que o 

carvalho português tem uma maior concentração de taninos elágicos e ácido elágico, 

seguido pelo carvalho francês e americano. Também Cabrita et al (2010) conclui que as 

aparas de carvalho francês apresentam-se genericamente mais ricas em ácido elágico do 

que as aparas de carvalho americano. Belchior et al. (1998) demonstram que a espécie 

portuguesa confere maior quantidade de substâncias extractáveis e de taninos elágicos dos 

que as espécies francesas Q.robur e Q. sessiflora.  

A temperatura é um factor de grande influência na evolução dos taninos elágicos e do 

ácido elágico. Uma degradação menos acentuada destes compostos é acompanhada de 

baixas temperaturas de extracção (Jordão et al., 2005).  

 

4) Fenóis Simples 

 

Os aldeídos fenólicos dividem-se em aldeídos benzóicos (vanilina, siringaldeído) e 

cinânicos (coniferaldeído, sinapaldeído). Podem ser classificados segundos dois critérios: a) 

pelo número de átomos de carbono, em benzóicos, com estruturas C6-C1 (C7) e em 

cinâmicos, com estruturas em C6-C3 (C9); b) pelo número de grupos metoxilo, em guaiacilo 

(monometoxilados) – vanilina e coniferaldeído, e em siringilo (bimetoxilados)- siringaldeído e 

sinapaldeído. 

Os aldeídos fenólicos podem encontrar-se na forma livre ou ligados à lenhina da parede 

celular. Derivam da fragmentação da lenhina através de reacções de hidrólise, de pirólise e 

de oxidação (Pérez-Coelho et al., 2009). A vanilina é o único composto que influência o 

aroma do vinho, sendo que este é o aroma característico a baunilha, com um limiar de 

detecção olfactivo em vinhos tintos de 0,32 mg/L (Boidron et al, 1988). 

A termodegradação da lenhina leva ao aparecimento de diversos fenóis voláteis (Fengel 

e Wegener, 1989). Os principais fenóis voláteis de grande impacto sensorial, principalmente 

em vinhos que estiveram em contacto com a madeira, são 4-etil-guaiacol, 4-vinil-guaiacol, 

isoeugenol e eugenol (Pérez-Coelho et al., 2009), com aroma característico a cravinho.   
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Os ácidos fenólicos caracterizam-se por terem um anel benzênico, um grupo carboxílico 

e um ou mais grupos de hidroxila e/ou metoxila na molécula. Os ácidos fenólicos são 

divididos em dois grupos: 

 

 Ácidos benzóicos, com sete átomos de carbono (C6-C1), são os ácidos fenólicos mais 

simples encontrados na natureza. As suas fórmulas gerais e denominações estão 

representadas na Figura 5  

 

 

Figura 5. Estrutura química dos ácidos benzóicos. 

 

 Ácidos cinâmicos, com nove átomos de carbono e estrutura C6-C3 (Figura 6).  

 

Figura 6. Estrutura química dos ácidos cinâmicos. 

 

Podem apresentar-se ligados entre si ou com outros compostos. A combinação mais 

importante destes ácidos ocorre com o ácido caféico, o qual, associado a um álcool-ácido 

cíclico, denominado ácido quínico, origina o ácido clorogênico.  

Canas et al. (2000), referem que, em relação ao ácido ferrúlico, foi observada uma 

diminuição gradual dos compostos fenólicos de camadas superficiais (0 a 2 mm) para 

camadas mais fundas (2 a 4 mm) da aduela. Isto pode ser explicado pelas altas 
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temperaturas na camada superficial, que certamente provoca uma degradação mais intensa 

dos constituintes da madeira, bem como a modificação das propriedades físicas e 

estruturais. Este autor também demonstra que o ácido elágico tem uma diminuição mais 

acentuada do que os produtos de degradação de lenhina ao longo da profundidade da 

aduela, o que pode indicar que os taninos elágicos são mais afectados que as lenhinas. 

 

6.2.2. Compostos Terpénicos 

 

Fazem parte desta categoria os terpenos e todos os seus compostos derivados. Estes 

compostos têm aromas interessantes a flores e por vezes a frutas. 

Diversos tipos de derivados terpénicos foram identificados nas uvas, a maioria deles do 

tipo monoterpénicos, e entre estes, basicamente álcoois e aldeídos. A persistência desses 

compostos a partir da uva até o vinho vai ser influenciada pelas condições de vinificação. 

Tendem a aumentar através de técnicas de maceração das partes sólidas ou através da 

libertação de precursores glicosilados, e a diminuir por altas temperaturas ou por oxidações. 

Estão relacionados mais directamente com o aroma varietal, especificamente os compostos 

terpineol, geraniol, linalol e nerol (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Estrutura química de álcoois monoterpénicos. 

 

6.2.3. Compostos Alifáticos 

 

Os hidrocarbonetos são compostos apolares que englobam todos os alcanos e alcenos 

existentes na madeira de carvalho. 

Os ácidos gordos são compostos muito numerosos na madeira de carvalho. Os ésteres 

dos ácidos gordos estão também presentes em pequenas quantidades.  

Ácidos gordos de cadeia longa, assim como os álcoois alifáticos, podem ser saturados 

(ácido palmítico) ou insaturados (ácido oleico e linoleíco). 
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Figura 8. Estrutura de alguns compostos alifáticos. 

 

 

6.2.4. Compostos Furânicos 

 

Os aldeídos furânicos são as principais substâncias que derivam dos polissacáridos, 

sendo que resultam essencialmente da termodegradação dos açúcares. As hexoses 

(constituintes da celulose) originam o 5-hidroximetilfurfural e o 5-metilfurfural, enquanto as 

pentoses (constituintes das hemiceluloses) originam o furfural (Hodge, 1967).  

 Segundo Cabrita et al., (2010) as aparas de carvalho francês são mais ricas que as 

de carvalho americano em aldeídos furânicos, sendo que nas madeiras não sujeitas a 

queima, os teores em furfural, 5-metilfurfural e 5-hidroximetilfurfural são geralmente baixos. 

 

6.2.5. Outros Compostos 

 

Existem compostos com aromas muito interessantes a tabaco e a madeira (“woody”) 

denominados norisoprenóides (Peréz-Coelho et al, 2009). As estruturas de norisoprenóides 

mais importantes nas madeiras europeias são o 3-oxo-α-ionol, 4-oxo-β-ionol, e o blumenol 

C. Os dois isómeros (cis/trans) da 9-hidroxi-4,6-megastigmadieno-3-ona ou 3-oxo-retro-α-

ionol foram apenas encontrados nas madeiras de carvalho americano (Caldeira, 2004). 

Dentro das lactonas, a mais estudada é a β-metil-γ-octalactona, responsável pelo aroma 

característico de madeira nobre (“boisé”) e de coco. O carvalho americano, em geral o mais 

rico em ß-Metil-γ-octalactona (também designada de “whisky” lactona), caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de notas aromáticas, tipo coco, mais marcadas que no carvalho francês. 

Com efeito, o impacto rápido das madeiras americanas, no perfil organoléptico dos vinhos, 

pode conduzir a excessos: aromas de seiva arborizada ou torrado demasiado intenso, 

grande volume no início de boca seguido de forte secura (Verdier et al, 2007). 

 

As concentrações em whisky lactona e taninos elágicos (substâncias nativas do 

carvalho), podem ser explicadas pela degradação destes compostos pelo calor durante a 

tosta da madeira e pela extracção destes durante o contacto com o vinho. Com isto, Prida e 
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Puech (2008), demonstram que a baixa concentração de taninos elágicos comparativamente 

com a whisky lactona deve-se à sensibilidade destes a altas temperaturas, sendo que a 

whisky lactona é mais resistente. Concluem também que a extracção do vinho pode justificar 

esta diferença, na medida em que os taninos elágicos apresentam um comportamento 

altamente hidrofílico.  

A composição volátil de um vinho tinto envelhecido durante dois meses com três 

diferentes tipos de aparas de carvalho espanhol (Quercus pyrenaica e Quercus petraea) de 

diferentes regiões, Castilha e Leon, foi comparado com vinhos envelhecidos com aparas de 

carvalho americano e francês. No geral, a cinética de extracção mostra que a concentração 

máxima de compostos voláteis extraídos da madeira, pode ser atingida ao fim de apenas um 

mês. Nos vinhos finais, os níveis de aldeídos furânicos e eugenol, foram maiores para os 

vinhos macerados com aparas espanholas. No entanto, a whisky lactona e a vanilina 

tiveram níveis maiores nos vinhos com aparas de carvalho americano. Relativamente aos 

vinhos tratados com diferentes aparas espanholas, as diferenças observadas na 

composição volátil estão mais relacionadas com a origem geográfica do que com a espécie 

botânica (Rodriguéz-Bencomo et al., 2009). 

 

Através de outros estudos sabe-se que é possível a discriminação analítica entre vinhos 

estagiados em barrica e vinhos tratados com pó e aparas de carvalho (Franco Aladrén et al, 

2007; Butticaz e Rawyler, 2008). Segundo Franco Aladrén, et al (2007), esta discriminação 

foi possível pela relação entre quatro compostos voláteis extraídos da madeira de carvalho, 

eugenol, cis-whiskylactona, trans-whiskylactona e vanilina. Por exemplo, a concentração em 

whisky lactona nos vinhos em barrica é 5 vezes superior a vinhos com pó e aparas e a 

concentração em baunilha foi maior nas aparas que nas barricas. A discriminação entre pó e 

aparas não foi possível nem a discriminação organoléptica entre vinhos em barricas e 

vinhos com alternativos de madeira.  

Relativamente ao trabalho elaborado por Butticaz e Rawyler (2008) o seringaldeído e a 

baunilha estavam entre as xiloses voláteis que caracterizavam os vinhos tratados com 

aparas de carvalho, enquanto eugenol, o guaiacol e o 5 - metil - furaldeído caracterizavam 

os vinhos envelhecidos em barricas. No que respeita aos vinhos tratados com aparas, a 

diferença foi mais clara relativamente às barricas novas de madeira e apesar de diminuir 

lentamente, de acordo com a idade da barrica, esta distinção foi possível até às barricas de 

3 anos. Pelo contrário, um vinho estagiado em barricas de 7 anos, em presença de aparas 

de carvalho, foi claramente definido como vinho tratado com aparas de carvalho. 
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7. A Madeira de Carvalho em Enologia 

 

O contacto do vinho com a madeira, quer seja barrica ou outros sistemas alternativos 

de madeira, é um passo bastante importante na qualidade de um vinho, já que fortalece as 

suas características organolépticas e mais tarde, possibilita um maior tempo de vida em 

garrafa (Álamo Sanza et al., 2004).  

O envelhecimento em barricas de madeira, traduz-se em alterações no vinho 

relativamente à cor, estrutura e em especial o aroma, uma vez que durante este tempo, 

ocorrem diferentes reacções entre compostos fenólicos, favorecidas pelo oxigénio e por 

diferentes compostos extraídos da madeira (Pérez-Magariño et al., 2009). No entanto, este 

processo é muito moroso, atrasando o momento em que o vinho pode ser colocado no 

mercado. Então, os enólogos, têm procurado alternativas que possam acelerar este 

processo, de forma a obter vinhos mais económicos e com características semelhantes aos 

vinhos envelhecidos em barricas durante longos meses. A produção anual de vinhos de 

elevada qualidade, mantendo ao mesmo tempo baixos custos de produção e flexibilidade na 

gestão do tempo, depende cada vez mais dos avanços tecnológicos e das novas práticas de 

vinificação. Entre as últimas, a utilização de produtos alternativos de madeira como opção 

de baixo custo ao estágio de vinhos em barricas de carvalho, é actualmente adoptada por 

muitos produtores em todo o mundo. Para além do seu uso durante o estágio, é cada vez 

mais frequente a sua aplicação durante a fermentação alcoólica.  

A utilização de fragmentos de madeira de carvalho, na elaboração de vinhos, foi 

regulamentada em 2005 pela Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (O.I.V.) 

através da Resolution Oeno 3/2005, tendo esta norma sido transposta para a 

regulamentação comunitária pelo Regulamento (CE) nº 2165/2005 do Conselho de 20 de 

Dezembro e pelo Regulamento (CE) nº 1507/2006 da Comissão de 11 de Outubro. 

Muitos são os autores que já dedicaram a sua experiencia ao estudo da aplicação de 

alternativos de madeira de carvalho no vinho. Segundo Pérez-Coello et al (2000), as taxas 

de fermentação tendem a aumentar quando as fermentações são levadas a cabo na 

presença de aparas de madeira, provavelmente porque estes alternativos actuam como 

“transportadores” de leveduras. Isto resulta na formação de grandes quantidades de 

acetatos e esteres de ácidos gordos, que desempenham um papel muito importante em 

vinhos com aromas mais frutados, tratados com alternativos de madeira de carvalho. 

Num estudo realizado por Ortega-Heras et al (2010), conclui-se que não é possível 

obter vinhos envelhecidos com aparas com características semelhantes a vinhos estagiados 

por muito tempo em barricas. No entanto, neste mesmo estudo, os resultados evidenciam 

que o uso de aparas de carvalho pode ser uma excelente alternativa para elaboração de 

vinhos jovens com leves notas sensoriais e gustativas a madeira, bastante parecidas às de 
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vinhos envelhecidos em barricas por curtos períodos de tempo (cerca de três meses). 

Também Bautista-Ortin et al (2008) encontraram resultados semelhantes, num estudo no 

qual a composição aromática dos vinhos envelhecidos com aparas em tanques de aço 

inoxidável ou em barris já usados foram comparados com a composição aromática de 

vinhos envelhecidos em barricas novas. Concluíram que o uso de aparas pode ser 

considerado uma boa opção para a produção de vinhos de curta idade. 

A maior diferença entre vinhos envelhecidos com aparas de carvalho e vinhos 

envelhecidos tradicionalmente com barricas, está relacionada com alguns compostos de 

antocianinas. Alguns parâmetros cromáticos parecem estar correlacionados com o tipo de 

envelhecimento. Intensidade da cor, tonalidade, percentagem de azul e percentagem de 

vermelho são algumas das variáveis associadas a factores que permitem separar vinhos 

pelo tipo de envelhecimento (Ortega-Heras et al, 2010). 

Não existe terminologia oficial para as aparas de carvalho. A prática e a relação 

peso/superfície de contacto conduziram a uma distinção em função da dimensão. 

Normalmente, as aparas (“oak chips”) são partículas distinguidas a olho nu, sem forma 

definida, os blocos têm uma forma homogénea e definida (frequentemente em cubos da 

dimensão de um dado ou de blocos da dimensão de uma caixa de fósforos) e as aduelas 

(“oak staves”) tratam-se de tábuas que se instalam numa estrutura montada numa cuba (em 

geral com uma dezena de centímetros de largura, 1 a 3 cm de espessura, e um 

comprimento adaptado à cuba) (Verdier et al, 2007). As aparas (forma comercial mais 

usual), podem ser adicionadas e retiradas, através de um saco poroso de aroma neutro, a 

qualquer altura da fermentação ou do processo de envelhecimento (Young, 2010). Na sua 

escolha devem considerar-se quatro parâmetros do ponto de vista técnico: família botânica, 

dimensão, tosta e fabricante (Verdier et al, 2007). O pó de madeira (“oak powder”), é um 

alternativo de madeira de carvalho de tamanho bastante reduzido, de fácil aplicação, com 

resultados imediatos mas a curto prazo. É normalmente aplicado antes do estágio do vinho, 

ou seja, durante a fermentação alcoólica, sendo que nesta fase reduz o carácter vegetal que 

o vinho possa ter e pode aumentar a complexidade deste, sem adição excessiva de 

características de madeira de carvalho.  

Clímaco (1990), defende que as aparas colocadas numa vasilha só por si não 

conduzem à melhoria de qualidade no envelhecimento de vinhos tintos. No entanto o 

oxigénio ou a agitação em simultâneo com as aparas conduzem a uma melhoria significativa 

da qualidade. Outros autores demonstram que a oxidação em barricas é responsável por 

uma evolução gradual do vinho. No entanto, a dissolução lenta do oxigénio envolve 

inúmeras reacções redox e leva à formação de compostos instáveis de peróxido no vinho. 

O uso de aparas de madeira durante a fermentação é uma técnica de vinificação que 

pode dar ao vinho características organolépticas tais como a diminuição da adstringência e 
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do amargo. Tal acontece devido à libertação de polissacáridos para o vinho, como a 

celulose e a hemicelulose (Nonier et al, 2005). A presença destes alternativos durante a 

fermentação favorece a formação de 2-feniletanol, ésteres etílicos e acetatos de álcoois 

superiores, mas pode afectar os níveis de algumas das lactonas e fenóis voláteis de forma 

negativa (Rodríguez-Bencomo, 2010). 

 

7.1. Secagem (“Seasoning”) 

 

Embora os aromas primários da madeira sejam determinados pelo habitat e 

condições de crescimento das árvores, o grande contributo em termos de aromas da 

madeira de carvalho nos vinhos, depende das condições de secagem e métodos de tanoaria 

tais como a queima da madeira (Falcão, 1996). Ambos os processos afectam a estrutura e 

composição química final da madeira que vai estar em contacto com o vinho durante o seu 

envelhecimento.  

Madeira verde não pode ser usada para a tanoaria, pois contém uma grande 

quantidade de água (até 70%) e seus compostos extraíveis não são compatíveis com o 

objectivo de melhorar a qualidade dos vinhos, isto porque contém muitos compostos 

amargos polifenólicos (excesso elagitaninos, cumarinas, etc.) e muito poucos compostos 

aromáticos (Fernández de Simon et al., 2010b).  

A secagem ocorre geralmente em condições naturais, ao ar livre durante um período 

variável entre 18 e 36 meses (Fernández de Simon et al, 2010b), ou segundo outros 

autores, num período de pelo menos três anos (36 meses) (Pérez-Coello et al, 2009). Tal 

como o nome indica, ocorre uma elevada redução da percentagem de humidade da madeira 

até que esteja em equilíbrio com a humidade do ambiente. 

Além disso, a secagem natural tem um efeito sobre o perfil aromático da madeira. 

Durante este processo, os compostos voláteis, tais como as lactonas, os aldeídos fenólicos 

e os fenóis voláteis, mostram comportamentos diferentes, alguns deles, aumentam as suas 

concentrações, enquanto outros diminuem ou não mostram variações significativas 

(Fernández de Simon et al, 2010b). A secagem artificial, consiste em manter a madeira em 

estufa com temperaturas entre os 40 – 60ºC durante aproximadamente 1 mês. Este tipo de 

secagem torna-se mais vantajosa em termos económicos, no entanto provoca uma evolução 

diferente da composição química da madeira, tal como uma maior concentração em taninos 

adstringentes e em cumarinas amargas. A secagem natural é indiscutivelmente a melhor 

técnica para obtenção de madeira de carvalho de qualidade (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 

O método misto de secagem, que combina a secagem a céu aberto com a secagem em 

estufa, tem como objectivo beneficiar das principais vantagens de cada técnica. 
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O mesmo deve ser válido para a madeira de carvalho utilizada para a produção de 

produtos alternativos (aduelas, aparas, cubos, etc.) de boa qualidade, respeitando, por um 

lado o tempo de secagem (mais de 12 meses), e por outro a disposição das pranchas de 

madeira que optimiza as trocas entre a madeira e atmosfera. No entanto, os tempos de 

imobilização prolongada da madeira no parque de secagem da tanoaria e as despesas 

associadas, têm despertado o interesse de outros métodos não convencionais, 

principalmente se tivermos em conta que as diferentes dimensões dos produtos alternativos 

de madeira permitem o uso de outros sistemas de secagem. 

 

7.2. Produção de Aparas de madeira 

 

Após processo de secagem, natural ou artificial, a madeira é submetida a um 

processo de transformação, em que a dimensão e o tipo de queima das aparas, vão decidir 

quais as características a conferir ao vinho.  

O processo segue um esquema simples:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de produção de aparas de madeira. 

 

A primeira etapa de corte é de grande importância. Consoante o corte e 

consequentemente o tamanho e forma das aparas, vão ser definidas propriedades tais como 

volatilidade dos aromas e difusão dos elementos solúveis, reacção ao tratamento térmico, 

em função da relação superfície/volume. A última etapa de acondicionamento, a 

embalagem, tem de ser realizada de forma cuidada e adequada para evitar que o produto 

perda as suas características e como tal, para que o vinho não seja prejudicado.  

As operações de aquecimento, durante o fabrico de barricas de madeira, modificam 

a estrutura macromolecular da madeira, levando à degradação de polissacáridos e 

polifenóis, ao aparecimento de novos compostos e ao aumento de substâncias voláteis 

odoríferas tais como furanos e alguns fenóis. Na tanoaria francesa provavelmente o 
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processo de queima é usado para baixar a concentração em taninos que pode aumentar a 

adstringência do vinho (Pérez-Coello et al, 2009). Pouco se sabe acerca dos compostos 

polissacarídeos cedidos pela madeira com que o vinho contacta ao longo da sua vida. É 

razoável pensar que fracções hemicelulósicas possam contribuir positivamente para 

sensações gustativas de suavidade e volume (Scotti et al., 2010). 

Uma operação de queima levada a cabo por muito tempo conduz a uma 

decomposição incontrolada da lenhina e outros compostos (especialmente, compostos de 

elevada volatilidade) ou até à destruição de vários compostos formados durante as primeiras 

etapas do processo de queima. Pérez-Coello et al (2009), referem que a degradação da 

lenhina se dá durante a queima média e que resulta num aumento dos fenóis voláteis tais 

como a vanilina, o seringaldeído, o eugenol e o guaiacol. 

Embora de forma genérica se possa afirmar que o aumento do nível de queima 

favorece a formação de ácidos e aldeídos fenólicos e de derivados furânicos, para alguns 

compostos, o aumento do nível de queima, diminui o seu teor, o que pode estar relacionado 

com processos de termodegradação (Cabrita et al., 2010). 

Após o processo de queima, a quantidade de taninos elágicos no carvalho 

Americano decresce bastante, enquanto no caso do carvalho Português e Francês são 

notórias as altas concentrações destes compostos (Jordão et al., 2007).  

O controlo do binómio tempo/temperatura é de importância capital. Normalmente os 

tanoeiros definem três níveis de queima, a queima ligeira, queima média e queima forte, 

com base no tempo de exposição e intensidade do fogo. Este nível é decidido consoante o 

escurecimento que se quer dar à madeira e, como já foi referido, o tempo de queima. 

Chatonnet e Boidron (1989) mencionaram que as temperaturas a que a superfície da 

madeira é submetida para os diferentes níveis de queima são: queima ligeira durante 5 

minutos até 180ºC, sendo que para a queima mais forte será necessário atingir 230ºC em 

17,5 minutos.  

 

8. Compostos fenólicos do vinho 

 

A maior parte dos solutos presentes no bago de uva à vindima, contribuem para a 

composição do vinho em proporção à sua quantidade no fruto. No entanto, muitos dos 

compostos fenólicos estão localizados em tecidos específicos da película e grainhas, e dada 

a sua extracção diferencial, a sua representação no vinho pode não reflectir a sua 

abundância no bago à vindima. Os viticultores reconhecem que os compostos fenólicos 

presentes nos bagos de uva são parâmetros importantes de qualidade dada a sua 

contribuição em termos de cor, amargura e adstringência no vinho. No entanto, os teores 

totais de compostos fenólicos são maiores nas uvas que nos vinhos (Cabrita et al., 2010). 
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Os compostos fenólicos dividem-se em duas grandes classes, os flavonóides e os não 

flavonóides. Aos flavonóides pertencem as antocianas, flavanóis, flavonóis, flavanonóis e as 

flavonas. Aos não flavonóides pertencem os estilbenos e ácidos fenóis (benzóicos e 

cinâmicos). 

 

8.1. Taninos 

  

Os taninos são polifenóis resultantes do metabolismo secundário de muitas plantas 

superiores, sendo que têm capacidade em complexar e a precipitar com as proteínas. Esta 

propriedade chave é considerada ser a responsável pela sensação a adstringência na boca 

(Herderich et al, 2005). Além disso, os taninos não são as únicas moléculas responsáveis 

pela adstringência do vinho. Por exemplo, os ácidos orgânicos são conhecidos há algum 

tempo por contribuir, não só para a acidez, mas também para a adstringência do vinho 

(Kallithraka et al. 1997; Noble, 1999). Devido às propriedades antioxidantes descritas por 

muitos compostos fenólicos, é interessante especular que as adições taninos enológicos 

possam transmitir alguma protecção contra processos oxidativos (Herderich et al, 2005). Em 

1995, segundo Mano et al, eram feitas preparações com proantocianidinas para 

comercialização. O seu uso destinava-se à prevenção de doenças cardiovasculares, e o 

formato em creme era usado para prevenir e tratar eritemas e contra o envelhecimento da 

pele em geral. 

 

De acordo com a sua estrutura, os taninos são divididos em duas classes de 

macromoléculas, taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Taninos condensados são 

macromoléculas formadas por polimerização de subunidades de 3-flavanol, tais como (+)-

catequina, (-)-epicatequina, e / ou (-)-epigalocatequina e epicatequina-3-O-galato. Estes 

monómeros formam cadeias de comprimento variável e tem sido demonstrado que, quanto 

maiores os taninos da uva (tamanho expresso em GPm: grau médio de polimerização), 

maior é a sensação de adstringência para uma dada concentração (Vidal et al. 2003). O 

tamanho dos polímeros é normalmente descrito pelo grau de polimerização (GP). O GP 

representa o número de moléculas 3-flavanol do polímero. GP80 significa que estão ligados 

80 monómeros no tanino.  

As catequinas pertencem à família dos 3-flavanóis e são constituídas por um anel 

floroglucinol (A), um anel pirânico (C) e um anel catecol (B) (Figura 6). 
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Figura 10. Estruturas da (+)-catequina (1) e (−)-epicatequina (2). 

 

O monómero catequina, não pode ser considerado tanino dado o seu peso molecular 

ser muito baixo (290,3 para (+) catequina) e dado ter propriedades muito restritas quando 

comparada com os taninos, que têm um peso molecular entre 600 e 3500 (González-

Rodríguez-Delgado et al., 2002). 

Os taninos condensados, ou proantocianidinas, são transferidos a partir das partes 

sólidas da uva (películas, grainhas e engaços) para o mosto durante as operações de 

vinificação (Monagas et al., 2003). No entanto, é importante notar, que os taninos são 

moléculas incolores da uva. Quando as uvas são esmagadas, os taninos começam a reagir 

com as antocianinas para formar pigmentos poliméricos (Herderich, 2005). A presença de 

grandes quantidades destes compostos em uvas e vinhos tintos, comparada com outros 

frutos e bebidas, trouxe interesses acrescidos para os enólogos (Sun et al., 2001a).  

Os taninos condensados caracterizam-se por libertar antocianidinas quando 

aquecidos em meio fortemente ácido, mediante ruptura de ligações C-C entre as unicades 

monoméricas (ligações interflavânicas). São exemplos a cianidina, libertada a partir de 

procianidinas e a delfinidina, libertada a partir de prodelfinidinas (Mano et al., 1995). As 

procianidinas são polímeros de catequina e epicatequina e as prodelfinidinas são 

constituídas por galocatequina e epigalocatequina, As proantocianidinas das uvas e dos 

vinhos são sobretudo procianidinas. De acordo com o aumento do seu grau de 

polimerização são definidas como dímeros, trímeros, olígomeros e polímeros. 

 

As procianidinas, também pertencentes ao grupo dos 3-flavanóis, são polímeros 

constituídos por duas ou mais unidades monoméricas de catequinas ((+)-catequina e (-)-

epicatequina). As principais procianidinas de baixo peso molecular que podem ser 

quantificadas em uvas e vinhos são diméricas: do tipo C4-C8 (BI, B2, B3 e B4) com os 

respectivos análogos do tipo C4-C6 (B5, B6, B7 e B8); esterificadas com o ácido gálico: B1 

3-O-galato, B2 3-O-galato e B3 3‟-O-galato; triméricas: C1 e T2. 

No caso do vinho tinto, a reacção dos taninos com as antocianinas, responsável pela 

formação de pigmentos poliméricos e estabilização da cor do vinho, é de particular 

interesse. Uma pesquisa recente confirmou que uma grande parte dos pigmentos 
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poliméricos é formada a partir de antocianinas e taninos durante a fermentação alcoólica, e 

que a concentração de pigmentos poliméricos no vinho tinto permanece praticamente 

inalterada após a conclusão da fermentação maloláctica (Eglinton et al., 2004). 

As proantocianidinas, bem como os seus produtos de reacção, podem ser benéficos 

ou prejudiciais para a qualidade do vinho. Isto, depende da sua concentração, estrutura 

química, ou ainda do tipo de vinho desejado. As características sensoriais do vinho são em 

grande parte influenciadas pelas proantocianidinas (aroma, adstringência, amargor). A 

sensação de adstringência é causada pela interacção das glicoproteínas da saliva e as 

procianidinas (Mano et al., 1995). 

Torna-se necessário entender a capacidade dos taninos condensados se quebrarem 

em soluções ácidas, tendo em conta as diferentes perspectivas sobre o destino dos taninos 

durante a vinificação e envelhecimento. Durante o envelhecimento, é geralmente 

considerado que os taninos do vinho se tornam mais "maduros" e "macios". No entanto, é 

desconhecido a base estrutural para tal acontecimento. Muitos consideram que os taninos 

sofrem uma polimerização contínua durante o envelhecimento, tornando-se cada vez 

maiores até ocorrer a sua precipitação e, portanto, deixam de provocar adstringência 

(Herderich, 2005). Este conceito é apoiado por uma pesquisa que mostrou que flavonóis 

oligoméricos e monoméricos polimerizam na presença de ácido para espécies de maior 

peso molecular (Dallas et al., 2003). 

 

8.2. Antocianinas 

 

As antocianinas estão localizadas principalmente na película da uva, com excepção das 

castas tintureiras que também contém antocianinas na polpa. Este grupo constitui os 

pigmentos vermelhos das uvas e dos vinhos. Representam uma parte muito importante quer 

quantitativamente quer qualitativamente dos flavonóides das uvas das castas tintas. 

Têm capacidade para se combinar com os taninos (tanto com os já existentes no vinho 

como com o taninos libertados da madeira) e desta forma induzir à estabilidade da cor. 

As antocianinas identificadas na película da uva e em vinhos da Vitis vinífera são os 3-O-

monoglucósidos e os 3-O-monoglucósidos acetilados as cinco principais antocianidinas: 

delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina e malvidina. Estas diferem umas das outras pelo 

número e posição dos grupos hidroxilo e metoxi, localizados no anel B da molécula (Figura 

11). 
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Figura 11. Estrutura química das antocianinas. 

 

Nos últimos anos, o uso de técnicas de espectrometria de massa tem permitido 

confirmar a identificação de 3-O-glucósidos, 3-O-monoglucósidos acetato e 3-O-

monoglucósidos-p-cumarato da delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina e malvidina, bem 

como de 3-O-monoglucósidos cafeato da malvidina e da peonidina em vinhos e uvas 

(Monagas et al., 2003). Normalmente, a malvidina é a antocianidina encontrada em maior 

quantidade em uvas de castas tintas. Jordão et al. (2006b), referem que a presença de 

extracto de madeira de carvalho numa solução modelo de vinho faz aumentar a perda de 

malvidina-3-glucósido. Nas suas conclusões refere que alguns dos componentes da madeira 

de carvalho devem ter efeito no conteúdo antociânico e consequentemente ocorre um 

aumento da perda de pigmento. 

Existem quatro tipos de estruturas antocianicas em equilíbrio em meio ácido ou neutro: o 

catião flavílio (vermelho), a anidrobase (azul), a pseudobase carbinol (sem cor) e a forma 

chalcona (sem cor) (Brouillard, 1982). 

As antocianinas estão sujeitas a transformações químicas que provocam profundas 

mudanças na sua coloração. Ao pH do vinho (≈3,5) o equilíbrio desloca-se em grande parte 

para a forma sem cor, pseudobase carbinol (Monagas e Bartolomé, 2009). 

As antocianinas do vinho, como tal a cor, podem ser estabilizadas por copigmentação ou 

através da sua transformação em pigmentos por diferentes reacções de condensação que 

ocorrem durante o processo de vinificação. A copigmentação consiste em interacções 

hidrofóbicas das formas coradas das antocianinas (catião flavílio e anidrobase) com outra 

molécula ou copigmento (copigmentação intermolecular), ou com resíduos aromáticos 

ligados a um pigmento (copigmentação intramolecular) (Monagas e Bartolomé, 2009). 

Delfinidina R1=OH | R2=OH 
 
Cianidina  R1=OH | R2=H 
 
Petunidina R1=OCH3 | R2=OH 
 
Peonidina R1= OCH3 | R2=H 
 
Malvidina R1= OCH3 | R2= OCH3 
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8.3. Fenóis não flavonóides 

 

Os compostos não flavonóides compreendem os ácidos fenólicos, benzóicos e 

cinâmicos, e outros derivados fenólicos como os estilbenos. 

São os compostos fenólicos mais importantes nos vinhos brancos dado encontrarem-se 

maioritariamente na polpa das uvas. Embora não tenham um papel directo no gosto dos 

vinhos, participam no aparecimento de fenóis voláteis com consequentes alterações 

aromáticas (Cabrita et al., 2010). 

 

8.3.1. Ácidos fenólicos 

 

Os ácidos fenólicos englobam os ácidos benzóicos (estrutura C6-C1) e cinâmicos (C6-C3). 

Os ácidos benzóicos mais importantes são os ácidos vanílico, siríngico e salicílico, que 

se encontram ligados às paredes celulares e, principalmente o ácido gálico que se encontra 

sob a forma de éster dos flavanóis.  

Os ácidos cinâmicos encontram-se na uva combinados com o ácido tartárico na forma 

de monoésteres (ácidos hidroxicinamil tratáricos). Os que se revelam com maior importância 

são os ácidos ferrúlico, p-cumárico e o cafeíco. Estes compostos, ricos em grupos hidroxil, 

são as primeiras substâncias fenólicas a serem oxidadas pelas enzimas fenoloxidásicas, 

nas respectivas quinonas, contribuindo com grande importância para os fenómenos de 

acastanhamento. Através de reacções que envolvem as quinonas, ocorre o aparecimento de 

compostos, com colorações que variam do amarelo ao castanho, nos mostos. 

Os estilbenos são constituídos por dois anéis benzénicos ligados por uma ligação étano. 

O mais abundante é o resveratrol (trans-3,5,4‟-trihidroxiistilbeno) (Figura 12), substância 

largamente encontrada na película de uva vermelha.  

As fontes mais ricas em resveratrol são as uvas de Vitis vinífera, V. labrusca e V. 

muscadine que são usadas no fabrico de vinhos. Este composto é conhecido há muito 

tempo na terapêutica Oriental, sendo que é usado no tratamento de arteriosclerose, de 

doenças inflamatórias e alérgicas (David et al., 2007). 

 

Figura 12. Estrutura química do resveratrol. 
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III. Material e Métodos 

 

1. Vinho 

 

Os vinhos utilizados para o ensaio são monovarietais da casta Aragonez da Região Tejo, 

vinificados na Adega do Catapereiro - Companhia das Lezírias. As uvas foram apanhadas à 

máquina e passaram por um desengaçador/esmagador. Seguiram para duas cubas distintas 

e fermentaram em separado, com adição de fermento seleccionado. Numa das cubas 

procedeu-se à aplicação de alternativos de madeira de carvalho, sendo que à outra cuba 

não se adicionou qualquer tipo de produto alternativo. Os vinhos foram vinificados no ano de 

2010, pelo método tradicional de curtimenta, com uma temperatura de fermentação entre os 

20 e os 25ºC e com 6 dias de maceração. 

 

2. Material de amostragem 

 

Para recolha de amostras foram utilizadas no total 16 garrafas com uma capacidade de 

0,75 litros cada. Foram usadas 4 garrafas em cada amostragem, ou seja, duas para o vinho 

testemunha e duas para o vinho com madeira. As amostras foram recolhidas na sangria (S), 

no fim da fermentação alcoólica (FA), no fim da fermentação maloláctica (FML) e no mês de 

Maio (MAIO) de 2011.  

 

3. Aparas de carvalho 

 

Foram aplicados alternativos de madeira de carvalho americano (pó) e de carvalho 

francês (aparas), na mesma cuba. As aparas de madeira utilizadas, na forma de “chips” 

apresentavam queima média. A aplicação quer do pó quer das aparas foi na dosagem de 

1g/L.  

 

4. Análises Físico-Químicas 

 

Foram realizadas as seguintes determinações: pH, acidez total, acidez volátil, sulfuroso 

livre e total, açucares e grau alcoólico provável. Tanto o vinho testemunha como o vinho 

com madeira foram sujeitos a estas análises.  
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4.1. pH 

A concentração hidrogeniónica do meio é definida pela seguinte expressão:  

             
   

 

Para tal, utilizou-se o método que se baseia na determinação da diferença de potencial 

entre um eléctrodo de referência com um potencial constante e conhecido e um eléctrodo de 

medida (método OIV, 1990). 

 

4.2. Acidez Volátil 

A acidez volátil foi determinada através da separação dos ácidos voláteis por 

arrastamento numa corrente de vapor de água, seguida de rectificação, condensação e 

titulação (NP-2140, 1987). Usou-se a fenolftaleína como indicador. Os resultados são 

expressos em gramas de ácido acético por litro (g/L ácido acético). 

 

4.3. Acidez total 

A determinação da acidez total foi realizada através da titulação acidimétrica (NPI-2139), 

que consiste, na neutralização dos ácidos por solução alcalina (NaOH 0,1M) na presença de 

um indicador, neste caso o azul de bromotimol. Os resultados são expressos em gramas de 

ácido tartárico por litro (g/L ácido tartárico). 

 

4.4. Anidrido Sulfuroso  

A quantidade deste composto no vinho é determinada através de uma titulação 

iodométrica directa com dedução das outras substâncias oxidáveis pelo iodo (NP-2220, 

1987). 

A determinação do sulfuroso livre permite ter uma indicação do grau de protecção que 

o vinho possui, sendo, por isso, necessário o seu controlo a fim de garantir que este se 

encontra em teores seguros para a conservação do vinho (Ribéreau-Gayon et al, 2000). 

Desta forma determinou-se o sulfuroso livre bem como o sulfuroso total e pela diferença 

destes obteve-se o sulfuroso combinado.  

 

4.5. Teor Alcoólico Volumétrico 

Entende-se por teor alcoólico em volume de um vinho, a quantidade de etanol contida 

num determinado vinho, ou seja o número de dm3 de álcool etílico contido em 100 dm3 

desse vinho dá a percentagem, em volume, de álcool presente em determinado vinho 

(sendo os dois volumes anteriores medidos à temperatura de 20 ºC) (NP-2143, 1987). 
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4.6. Açucares Redutores 

O método utilizado para a determinação foi o de Luff-schoorl que se baseia na 

defecação da bebida, quando necessária, oxidação por solução cupro-alcalina em excesso 

e titulação por iodometria dos iões cúpricos não reduzidos. 

 

5. Determinação da cor e compostos fenólicos globais 

 

5.1. Intensidade da Cor 

Para a determinação deste parâmetro utilizou-se o método proposto pelo O.I.V. com a 

referência OIV-MA-AS2-07A (O.I.V., 2010), em que se define a intensidade da cor, como 

sendo a soma das absorvâncias a 420 nm, 520 nm e 620 nm da amostra de vinho referente 

a 1cm de percurso óptico. Os resultados são expressos em unidades de absorvância (ua). 

 

                           

 

5.2. Tonalidade 

A tonalidade da cor corresponde ao quociente entre a absorvância a 420nm e a 

absorvância a 520nm (Sudraud, 1958). Os resultados são expressos em unidades de 

absorvância (ua). 

           
    

    

 

 

5.3. Pigmentos Totais 

Esta determinação baseia-se no método proposto por Somers e Evans (1977), e 

consiste em acidificar a amostra com ácido clorídrico (HCl) para um valor de pH inferior 1, já 

que para valores desta ordem, quase todas as antocianas se encontram na forma de catião 

flavílio (cor vermelha), sendo por seu lado os pigmentos poliméricos muito pouco afectados 

para valores de pH baixo. Assim sendo, como praticamente todos os pigmentos se 

encontram na forma corada, realizou-se uma leitura a um comprimento de onda de 520 nm. 

 

                     
    

 

5.4. Pigmentos Poliméricos 

De acordo com o método proposto por Somers (1971), considera-se que ao valor de pH 

a que o vinho se encontra, o ião bissulfito apenas descora as antocianas monoméricas e 

não os pigmentos poliméricos. Assim sendo, os pigmentos poliméricos foram determinados 

através de uma leitura a um comprimento de onda de 520 nm, em presença do referido ião. 
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Os resultados são expressos em unidades de absorvência (ua). 

 

                          
    

 

5.5. Índice de Polimerização dos Pigmentos 

O método proposto por Somers e Evans (1977), define que este índice representa a 

proporção de cor existente no vinho, devida aos pigmentos poliméricos. 

 

                                      
    

   

    
   

     

 

5.6. Antocianinas Coradas 

As antocianas coradas, são aquelas em que na gama de pH típica dos vinhos, 

apresentam cor vermelha. Segundo o método proposto por (Somers e Evans, 1977), o 

calculo deste parâmetro é obtido pela diferença entre o valor das absorvâncias a 520 nm da 

amostra de vinho, antes e depois da descoloração com o ião HSO3
-. 

Há ainda que ter em conta o inconveniente de que parte das antocianas monoméricas e 

também alguns pigmentos poliméricos de baixo grau de polimerização, podem ser 

descorados pelo ião bissulfito. O que levará a que o valor apresentado para as antocianas 

coradas seja um pouco acima do real (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Os resultados são 

expressos em mg/L de malvidina 3-glucósido. 

 

                              
    

 

5.7. Antocianinas Totais 

O método proposto por (Somers e Evans, 1977), define a determinação das antocianas 

totais, como a diferença das leituras das absorvências a 520nm, em meio ácido, antes e 

depois da descoloração pelo ião bissulfito. Os resultados são expressos em mg/L de 

malvidina 3-glucósido. 

 

                         
     

 

 
     

         

 

5.8. Cor devida à Co-pigmentação 

 A cor devida à co-pigmentação corresponde ao incremento da cor do vinho devido às 

ligações das antocianas com outros compostos do vinho, nomeadamente os flavonóis. A cor 
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devido à co-pigmentação foi calculada segundo o método proposto por (Boulton, 2001) a 

partir da determinação da absorvência a 520nm e pela fórmula (Gutiérrez, 2003):  

 

       
     

      
  

    
       

 

           
      

  

 

Aa
520 - corresponde à absorvência a 520nm do vinho, após a adição de acetaldeído (solução 

a 12,6% V/V). Sendo a leitura realizada em células de 1 milímetro, e após 45 minutos de 

reacção. O intuito desta reacção é a libertação das antocianinas combinadas com o SO2.  

 

Ab
520 - corresponde à absorvência a 520nm do vinho adicionado de acetaldeído, após a 

diluição numa solução hidroalcoólica (na proporção de 1/20), e após 45 minutos de reacção. 

Neste caso a leitura é feita em células de 10 milímetros. O interesse desta reacção é a 

dissociação dos complexos antociana-copigmento. 

 

5.9. Poder Tanante 

O poder tanante corresponde à expressão de tanicidade de um vinho, ou seja, à 

capacidade que alguns compostos fenólicos possuem, nomeadamente os taninos, de 

interagirem com as proteínas, que vai influenciar no carácter mais adstringente dos vinhos à 

prova. 

O poder tanante foi determinado de acordo com o procedimento descrito por De Freitas 

e Mateus (2001). Fez-se uma diluição do vinho de 1:50 com uma solução modelo de vinho 

(solução hidroalcoólica 12% (v/v), ácido tartárico 5 g/L e pH 3,2) previamente filtrada (0,45 

µm). Colocaram-se 4 mL dessa solução diluída de vinho numa célula de turbidímetro e 

mediu-se a turvação da solução (d0-branco) por nefelometria.  

Em seguida adicionaram-se 150 µL de uma solução de ASB (0,8 g/L), agitou-se a 

mistura num vortex e guardou-se ao abrigo da luz e à temperatura ambiente durante 45 min. 

Ao fim desse tempo a turvação da solução (d) foi medida e determinou-se o poder tanante 

do vinho pela expressão:  
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5.10. Fenóis Totais 

Os fenóis totais foram determinados pelo Índice de Polifenóis Totais (IPT), que advém do 

produto da absorvência a 280nm pelo factor de diluição da amostra do vinho, tal como 

proposto por (Ribéreau-Gayon, 1970), com recurso à seguinte expressão:  

 

                                     

 

Para tal, o vinho foi centrifugado a uma velocidade de 3500 rpm durante 15 minutos. 

Fez-se uma diluição do vinho (1:100) com água destilada e procedeu-se à leitura no 

espectrofotómetro a um comprimento de onda de 280 nm. O resultado da absorvância foi 

aplicado na seguinte curva padrão: 

 

                 

 

Os resultados foram expressos em mg/L de ácido gálico. 

 

5.11. Fenóis não Flavonóides 

Os compostos fenólicos não flavonóides no vinho foram determinados após precipitação 

dos compostos flavonóides por acção do formaldeído (Singleton et al., 1971). 

 

5.12. Fenóis Flavonóides  

O valor de fenóis flavonóides foi determinado através da diferença dos totais com os não 

flavonóides. 
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6. Quantificação de Catequinas, Procianidinas de baixo peso molecular 

 

O método utilizado foi descrito por Ricardo-da-Silva (1990) e consiste em isolar do vinho 

as catequinas e procianidinas de baixo peso molecular por cromatografia líquida em coluna 

de poliamida. De modo a eliminar os compostos do mosto ou vinho, susceptíveis de causar 

interferência na análise por HPLC realizaram-se três eluições, diferentes mas sucessivas. 

Desta forma as substâncias são separadas sendo obtidas duas fracções puras, uma de 

catequinas e outra de procianidinas. 

Após separação, as duas fracções foram analisadas por cromatografia líquida de alta 

eficiência (High Performance Liquid Cromatography (HPLC)). Consoante o tempo de 

retenção (tempo entre o início da eluição (momento da injecção ou amostra) e a emergência 

do máximo do pico), calculou-se para cada pico a quantidade das substâncias em mg/L. 

Tanto o vinho testemunha como o vinho com madeira foram analisados. O método é preciso 

e reprodutível e tem uma eficiência de extracção aceitável (Ricardo-da-Silva, 1990). 

 

6.1. Purificação da amostra e eluição dos flavanóis monoméricos e das 

procianidinas de baixo peso molecular 

A primeira eluição é feita com água a pH 7 e 80 mL o que possibilita a eliminação de 

ácidos fenólicos interferentes. Estes 80 mL adicionam-se em pequenas quantidades para 

evitar a mistura de 0-5 g da poliamida com a amostra. A segunda eluição foi realizada com 

50 mL de acetonitrilo/água (30:70 v/v) para extrair as catequinas. Este eluente foi removido 

em vácuo a 30ºC. O resíduo foi dissolvido em 1,2 mL de metanol/água (50:50 v) e filtrado 

numa membrana de 13 mm de diâmetro com poros de 0,45 µm, seguido da análise em 

HPLC. 

Por último, a terceira eluição foi com acetona/água (75:25 v/v), 50 mL, de modo a obter 

as procianidinas. O tratamento do eluente foi realizado de acordo com o já descrito atrás. 

A taxa de fluxo dos solventes de eluição foi cerca de 1,5 mL/min. 

 

7. Quantificação das antocianinas individuais por HPLC 

 

As antocianinas foram analisadas individualmente por cromatografia líquida de alta 

eficiência (High Performance Liquid Cromatography (HPLC)). Para cada pico obtido no 

cromatograma calculou-se a quantidade das substâncias em mg/L de malvidina-3-glucósido. 

O vinho foi filtrado com numa membrana de 25 mm de diâmetro com poros de 0,45 µm. 

De seguida procede-se à leitura por HPLC. 
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7.1. Procedimentos de cromatografia em geral 

O equipamento usado foi uma bomba Perklin Elmer série 200, um detector Perklin Elmer 

LC-95 e um injector manual ajustado com um orifício de 20 µL. A coluna para o ensaio foi 

(250 x 4 mm, tamanho de partícula 5 µm) uma fase – reversa Superspher 100 (Merck). Os 

solventes utilizados para a obtenção das diferentes fracções estão descritos abaixo. 

 

Antocianinas: 

A: Ácido fórmico (HCOOH) / Água bidestilada (40/60 v/v) 

B: Acetonitrilo (Ch3CN) 

C: Água bidestilada 

D (lavagem): Metanol (CH3OH) / Água bidestilada (50/50 v/v) 

 

Proantocianinas: 

A: Ácido acético (CH3COOH) / Água bidestilada (10/90 v/v) 

B.Água bidestilada 

C (lavagem): Metanol (CH3OH) / Água bidestilada (50/50 v/v) 

 

Catequinas: 

A: Ácido acético (CH3COOH) / Água bidestilada (25:75) 

B: Acetonitrilo (Ch3CN) / Solução A (80/20 v/v) 

C (lavagem): Metanol (CH3OH) / Água bidestilada (50/50 v/v). 

 

Quadro 1. Programa utilizado para a separação das fracções de antocianinas, flavanóis monoméricos e 

procianinas de baixo peso molecular. 

Fracção a separar Tempo (minutos) A % B % C % D % 

Antocianinas 

0 25 6 69 - 

70 25 26 49 - 

90 25 26 49 - 

92 25 6 69 - 

117 25 6 69 - 

Proantocininas 

0 10 90 - - 

45 70 30 - - 

70 90 10 - - 

85 90 10 - - 

100 90 10 - - 

Catequinas 
0 93 7 - - 

26 78 22 - - 

 

Em qualquer das análises, a coluna foi lavada com uma solução de metanol e água 

bidestilada (50:50 v/v) durante aproximadamente 45 minutos  
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8.  Separação e doseamento das proantocianidinas de acordo com o seu 

grau de polimerização. 

 

O método usado consiste na separação das proantocianidinas e catequinas em três 

fracções (monomérica, oligomérica e polimérica), através de eluições sucessivas através de 

cartuchos C18 Sep Pack, e respectivo doseamento, utilizando a reacção com vanilina, por 

colometria a 500 nm (Sun et al., 1998).  

Através dos dois cartuxos pré-condicionados neutros Sep Pack e ligados em série fez-se 

uma lavagem na seguinte sequência: 10 mL metanol; 10 mL de metanol; 10 mL água 

destilada e 15 mL de tampão fosfato pH 7 (Solução tampão).   

O vinho foi evaporado a uma temperatura de 30ºC através de uma bomba de vácuo. 

O resíduo seco, foi diluído com 20 mL de Solução tampão e corrigido a pH 7 com uma 

solução NaOH 0,1 N. Passou-se a amostra de vinho corrigida pelos dois cartuxos. Para 

eliminar ácidos fenólicos e outros compostos indesejáveis, fez-se passar 10 mL de Solução 

tampão através dos cartuxos. O eluente foi rejeitado. Os cartuxos ficaram a secar, 

separadamente, em corrente de azoto durante aproximadamente duas horas.  

Para se obter a eluição dos flavanóis monoméricos (fracção F1) e a das 

proantocianidinas oligoméricas (fracção F2) fez-se passar 25 mL de acetato de etilo pelos 

dois cartuxos, novamente colocados em série. Este eluente (F1+F2) foi recolhido e 

evaporado a 30ºC e a baixa pressão. O resíduo seco foi diluído em 3 mL de solução de 

Buffer.  

De seguida, fez-se passar pelos cartuxos 15 mL de metanol e desta forma obteve-se 

a eluição das proantocianidinas poliméricas (fracção F3). Entretanto, voltou-se a fazer a 

lavagem dos cartuxos como já foi indicado. Fez-se passar pelos cartuxos a solução F1+F2 

obtida anteriormente, sendo que estes vão novamente secar em corrente de azoto. 

Eluiram-se as catequinas (F1) com 25 mL de éter etílico, e as procianidinas 

oligoméricas (F2) com 15 mL de metanol.  

As fracções F1, F2 e F3 foram postas a evaporar em separado até à secura, a 30ºC e a 

baixa pressão. Os resíduos secos foram dissolvidos em metanol, sendo que a quantificação 

das diferentes fracções foi feita através da reacção com a vanilina utilizando um 

espectrofetómetro, e medindo a absorvência a 500 nm. 
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9.  Caracterização química detalhada das proantocianidinas dos vinhos 

 

Procedeu-se a uma análise química detalhada das proantocianidinas do vinho através 

de uma despolimerização destas catalisadas em meio ácido e na presença de tolueno-α-tiol, 

seguida de análise dos produtos resultantes por HLPC. 

A realização deste método teve como principal objectivo a eliminação das antocianinas e 

de outros flavonóides monoméricos e poliméricos que iriam interferir no cromatograma e 

como tal na quantificação dos flavanois e respectivos benziltio-éteres. O fraccionamento em 

coluna de Fractogel foi realizado de acordo com o método descrito por Labarbe et al. (1999). 

Numa coluna de vidro da QuickFit CR 12/10 de (100x10), cheia de Fractogel TSK HW-40 

F fez-se passar 30 mL de uma mistura de etanol/água/TFA (55:45:0,05) para permitir o 

acondicionamento da coluna antes de introduzir os 4 ml de vinho a um débito de 0,7 ml/min. 

Este débito foi mantido por uma bomba de vácuo (Vacuunbrand), modelo MZ2C. Após os 4 

mL de vinho foram adicionados mais 30 mL da mistura referida. Este solvente permite a 

eluição dos fenóis simples e flavonoides monoméricos (ácidos fenólicos, antocianas, 

flavonois, estilbenos, catequinas), e ainda poliméricos (PA) por ordem crescente de grau de 

polimerização (DPm). 

Por último, a coluna foi lavada com 30 mL de acetona/água (60:40, v/v) de modo a 

recolher os flavonoides poliméricos (PA) que ainda se encontram fixos no gel. Esta última 

fracção foi evaporada até à secura, diluída com 0,5 mL de metanol e conservada a 20ºC. 

Depois de tiolisada foi analisada por HPLC-UV. 

 Os solventes utilizados para a quantificação das diferentes fracções tânicas, bem 

como o programa utilizado foram: 

 

A: Ácido fórmico (CH3COOH) / Água bidestilada (2:98 v/v) 

B: Acetonitrilo (Ch3CN) / Ácido fórmico / Água bidestilada (80:2:18 v/v/v)  

 

Quadro 2. Programa utilizado para a separação das fracções de proantocianidinas. 

Fracção a separar Tempo (minutos) A % B % 

Proantocianidinas 

0 85 15 

10 30 70 

18 0 100 

 

A caracterização e quantificação das diferentes fracções de proantocianidinas, foi 

realizada segundo a metodologia usada por Monagas et al., (2003). Consiste na catalização 
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ácida e degradação das proantocianidinas, na presença de tolueno-α-tiol, seguida de análise 

directa por HLPC.  

Para a preparação da amostra é necessária a junção de 100 µL de tolueno-α-thiol 

(agente nucleofilico) num vielo de 1,0 mL com tampa de rosca. Esta mistura foi colocada 

num banho de água a 55ºC durante 7 minutos. No fim deste tempo a amostra tiolisada foi 

arrefecida durante 1 minuto num copo com água à temperatura ambiente, e analisada 

imediatamente por HPLC. O volume de injecção foi de 10 µL.  

Ao recorrer à cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) para analisar as unidades 

resultantes, é possível calcular o grau médio de polimerização e determinar a proporção das 

unidades constitutivas em fracções de proantocianidinas, assim como outros parâmetros tais 

como o peso molecular médio, percentagem de esterificação com o ácido gálhico, 

percentagem de prodelfinidinas e relação cis:trans. 

 

10.  Análise Sensorial 

 

A análise sensorial foi realizada a 12 de Julho por um painel constituído por oito 

provadores da CVRT (Comissão Vitivinícola Regional do Tejo), segundo a ficha de prova 

utilizada na Comissão (Anexo 1), constituída por descritores sensoriais. Foram avaliados os 

seguintes atributos: Visão (Limpidez, Cor), Aroma (Intensidade, Genuidade e Qualidade), 

Gosto (Intensidade, Genuidade, Qualidade e Persistência) e ainda uma Apreciação Global 

dos vinhos. Os provadores não tiveram acesso prévio a qualquer tipo de informação sobre 

os vinhos, tendo cada descritor sido avaliado através de uma intensidade definida numa 

escala de insuficiente a excelente, passando pelo suficiente, bom e muito bom. Foram 

somadas as classificações atribuídas e foi atribuído um valor total ao vinho em questão. Foi 

também realizada uma análise às observações escritas efectuadas a cada amostra, tendo 

cada provador recorrido aos termos que achou mais adequados para as caracterizar. Os 

dois vinhos foram avaliados numa única prova. 
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IV. Resultados e Discussão 

 

Os vinhos em estudo são o vinho testemunha (T) e o vinho ao qual foram adicionados 

alternativos de madeira de carvalho (M) que estiveram presentes durante a fermentação 

alcoólica/maceração. Os diferentes parâmetros estudados em cada vinho foram analisados 

em quatro amostragens distintas. De notar que não se realizaram sempre, para as 4 

amostragens, todas as análises aos parâmetros físico-químicos considerados.  

Estas fases, como já referido no ponto 2 do Material e Métodos correspondem às 

amostragens realizadas na sangria (S), no fim da fermentação alcoólica (FA), no fim da 

fermentação maloláctica (FML) e no mês de Maio (MAIO) de 2011.  

Alguns dos resultados estão apresentados na forma de gráfico para garantir uma melhor 

visualização da evolução dos parâmetros estudados. 

 

As análises à entrada da cuba estão representadas no Quadro 3 para ambos os vinhos. 

 

Quadro 3. Análises à entrada da cuba. 

 

pH Baumé Acidez total (g/L) 

T 3,71 12,10 4,13 

M 3,70 12,10 4,05 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó). 

 

Quadro 4. Caracterização do vinho testemunha (T) e do vinho com madeira (M) após fermentação alcoólica. 

 

pH Dióxido de Enxofre Acidez total Acidez volátil Açucares 

Teor 

Alcoólico 

  

livre combinado total 

    

  

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (g/L) (g/L) (g/L) (% vol.) 

T 3,80 16 38 54 6,10 0,42  1,3 12,9 

M 3,75 22 38 61 6,10 0,48  1,1 12,7 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó). 

 

Conforme podemos observar no Quadro 4, do ponto de vista analítico, os vinhos 

encontram-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo Instituto da Vinha e do Vinho 

(IVV) e recomendados pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).  

O teor alcoólico dos vinhos aproxima-se dos 13% o que deixa antever uma protecção 

eficaz. Trata-se de vinhos secos com teor de açúcar residual abaixo de 5 g/L e 

consequentemente abaixo do limite técnico de 2 g/L. 
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Os limites máximos de anidrido sulfuroso total para vinhos tintos com teor de açucares 

menores que 5 g/L são ≤ 150 mg/L (IVV). Sendo assim, os valores dos dois vinhos relativos 

a este parâmetro encontram-se dentro da normalidade.  

Os vinhos analisados, apresentam valores de sulfuroso livre bastante baixo, devendo-se 

proceder a um acerto do mesmo para valores próximos de 35g/L. Por fim salienta-se que o 

limite legal de acidez volátil nos vinhos secos, ou seja, para o qual possam ser 

comercializados, é de 1,2 g/L de ácido acético para vinhos para vinhos tintos (Curvelo-

Garcia, 1988). Como tal, a acidez volátil dos dois vinhos está dentro dos limites legais não 

pondo em causa a instabilidade microbiológica dos mesmos. Se a acidez volátil estivesse 

elevada ou se apresentasse uma tendência de aumento ao longo do tempo, seriam mais 

preocupantes os níveis de anidrido sulfuroso livre e consequentemente a sanidade dos 

vinhos. 

 

1. Cor e compostos fenólicos 

 

A cor tem um papel determinante na qualidade final de um vinho, sendo muito 

provavelmente a característica que mais impressiona o consumidor. No Quadro 5 são 

apresentados os parâmetros relativos à intensidade da cor, tonalidade e cor devida a co-

pigmentação relativamente aos dois vinhos em estudo e respectivas fases de amostragem. 

 

Quadro 5. Valores correspondentes à intensidade, tonalidade e co-pigmentação dos vinhos em estudo. 

  
S FA FML MAIO 

Intensidade 

(ua) 

T 11,67 9,27 8,81 9,33 

M 10,58 8,75 9,42 11,00 

Tonalidade 

(ua) 

T 0,485 0,522 0,600 0,680 

M 0,494 0,498 0,629 0,665 

Cor devida à Copigmentação (%) 
T - - 43 35 

M - - 39 35 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); S: amostragem na 
sangria; FA: amostragem no fim da fermentação alcoólica; FML: amostragem no fim da fermentação maloláctica; MAIO: 
amostragem no mês de Maio de 2011.   

  

A intensidade da cor para ambos os vinhos toma valores irregulares e pouco variáveis 

dado não apresentar uma tendência de crescimento ou de decrescimento. No entanto, 

verifica-se que o vinho T toma uma maior amplitude de valores e como tal uma maior 

variação da intensidade da cor.  

Na sangria e na fermentação alcoólica a intensidade é maior para o vinho T 

relativamente ao vinho M. Para a fermentação maloláctica e no mês de Maio o mesmo não 

se verifica, ocorrendo o inverso. 
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A partir da amostragem FML é notável um ligeiro aumento da intensidade tanto para o 

vinho T como para o vinho M. Ribéreau-Gayon et al., (2000) afirmam que nos meses após a 

fermentação maloláctica, a cor dos vinhos tintos evolui, sendo que geralmente se torna mais 

intensa, dependendo das condições. Quando o vinho não contacta com o ar este aumento 

de intensidade normalmente permanece inalterado ou em alguns casos decresce. 

Relativamente à tonalidade, parâmetro que permite caracterizar a cor, já é perceptível 

um aumento ao longo do tempo para ambos os vinhos. Esta tendência crescente significa 

que há um aumento da predominância dos tons amarelados em relação aos tons vermelhos. 

Durante este período também se verifica uma diminuição do teor total de antocianinas no 

meio (Figura 13). Os valores entre cada vinho não variam ao longo da amostragem, não 

sendo de esperar grandes diferenças na análise sensorial.  

Pérez-Mangariño et al., (2009) refere que as características da cor e a composição 

antocianica são influenciadas essencialmente pelo grau de tosta das aparas e pela origem 

das mesmas. Neste estudo ocorre uma estabilização da intensidade da cor, que pode ser 

explicada pela libertação de compostos provenientes das aparas que favorecem a formação 

de novos pigmentos derivados das antocianinas. No entanto, as aparas adicionadas têm 

pouca influência na composição fenólica e parâmetros da cor, quando comparadas com o 

factor micro-oxigenação.  

Os resultados obtidos estão de acordo com os de Cadahía et al. (2009) que, num estudo 

de envelhecimento de vinho tinto da casta Temperanillo em contacto com madeira 

Espanhola e Francesa, afirma ter observado um aumento da tonalidade e dos tons 

amarelados, uma diminuição dos tons vermelhos e uma variação pouco significativa da 

intensidade da cor e do índice de fenóis totais. 

No que diz respeito à cor devido à copigmentação (CC), o vinho testemunha apresenta 

um valor mais elevado na amostragem realizada após a fermentação maloláctica (FML), o 

que significa que este vinho poderá ter maior capacidade de evolução da cor e em suportar 

um possível envelhecimento. No entanto, na última amostragem realizada (MAIO), os dois 

vinhos apresentam exactamente o mesmo valor de cor devida à copigmentação, dando a 

entender que as duas modalidades diferem muito pouco entre si relativamente a este 

parâmetro.  

Em ambos os vinhos tintos observou-se um decréscimo da cor devida à co-pigmentação 

com o tempo, o que é suportado pela literatura publicada (Bulton, 2001). 

As alterações da cor, durante o processo de envelhecimento do vinho, devem-se em 

grande parte à descoloração das antocianinas aquando do aumento do pH, no entanto as 

reacções de condensação entre as antocianinas e os taninos estão também provavelmente 

envolvidas. Estas reacções modificam e estabilizam a cor vinho (Ribéreau Gayon et al., 

2000) 
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2. Pigmentos 

 

No Quadro 6 pode-se verificar os valores apurados para o pigmentos totais e poliméricos 

e para o índice de polimerização referentes aos dois vinhos em estudo e às diferentes 

amostragens. 

 

Quadro 6. Valores correspondentes aos pigmentos poliméricos, totais e índice de polimerização dos vinhos em 

estudo para as diferentes amostragens (FML e MAIO). 

  
FML MAIO 

Pigmentos Totais 

(ua) 

T 25,86 18,69 

M 27,27 22,83 

Pigmentos Poliméricos 

(ua) 

T 1,68 1,82 

M 1,80 2,45 

Índice de Polimerização dos Pigmentos 
T 6,50 9,74 

M 6,60 10,73 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011.   

 

Para os diferentes vinhos em estudo e nas duas amostragens realizadas, constata-se 

que o vinho ao qual foram adicionadas aparas de madeira apresenta valores mais elevados 

em pigmentos totais e em pigmentos poliméricos do que o vinho testemunha. Apesar dos 

valores em pigmentos totais serem mais baixos no vinho T, é notável uma maior diminuição 

destes pigmentos (28%) da amostragem FML para a amostragem MAIO comparativamente 

ao vinho M (16%). Isto pode indicar que há uma maior estabilização da cor no vinho M 

devido a uma descida menos acentuada dos pigmentos totais e devido ao maior valor em 

pigmentos poliméricos. Somers, (1971) refere que estes pigmentos são mais resistentes à 

acção descorante do dióxido de enxofre.  

Tal como seria de esperar, há um aumento dos pigmentos poliméricos ao longo do 

tempo devido à reacção das antocianinas com as proantocianidinas, quer por polimerização 

directa, quer por pontes de acetaldeído. Com a maturação do vinho e envelhecimento do 

vinho tinto, a cor evolui do vermelho vivo para um vermelho acastanhado, correspondendo a 

um decréscimo do teor em antocianinas monoméricas e a um incremento em pigmentos 

poliméricos (Somers, 1971).  

Os pigmentos poliméricos com o aumento do grau de polimerização tendem a precipitar 

ao longo do tempo, sendo que o vinho se torna menos adstringente, já que para além de 

haver uma menor quantidade de proantocianinas no meio, as que permanecem estão 

polimerizadas e têm menor capacidade de reagir com as glicoproteínas da saliva. Através 

da leitura do Quadro 6 é perceptível que o vinho M (com madeira) tem mais pigmentos 
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poliméricos no meio que o vinho T (testemunha). Tudo indica que o vinho M é menos 

adstringente que o vinho T.  

O valor do índice de polimerização de 10,73 relativo ao vinho M para a amostragem 

realizada em Maio, comparativamente ao valor de 9,74 para o vinho T, indica que a 

proporção de cor existente no vinho devida aos pigmentos poliméricos é maior para no vinho 

M.  

Um valor mais elevado de pigmentos poliméricos para o vinho M poderá significar uma 

maior associação das antocianinas com as proantocianinas da madeira disponíveis no meio, 

favorecendo tais interacções, a presença de madeira de carvalho. 

 

3. Antocianinas Totais e Coradas 

 

As antocianinas totais e coradas foram calculadas segundo o método proposto por 

Somers & Evans 1977. As coradas, são aquelas em que na gama de pH típica dos vinhos, 

apresentam cor vermelha. Todos os resultados são expressos em mg/L. 

 

 
Figura 13. Evolução da concentração de antocianinas totais AT (esquerda) e antocianinas coradas AC (direita) 

relativa aos dois vinhos em estudo, durante duas amostragens. 

(T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011.) 

 

Pela análise da Figura 13, conclui-se que o vinho ao qual foram adicionadas aparas de 

carvalho, apresenta sempre valores superiores quer de antocianinas totais, quer de 

antocianinas coradas. Vales (2003), refere que o vinho testemunha apresenta sempre 

concentrações mais baixas em antocianinas totais e que a perda destes compostos é menos 

acentuada. Esta perda menos acentuada, é neste caso verificada, para o vinho M e não 

para o vinho T. 

São poucas as diferenças observadas nas antocianinas coradas (Figura 13), sendo que 

é na amostragem de Maio que esta diferença se torna mais acentuada, de mais ou menos 5 
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mg/L. No entanto, as antocianinas coradas estão mais presentes no vinho M do que no 

vinho T. Será de esperar em termos de análise sensorial que o vinho com madeira 

apresente uma cor mais avermelhada, mais “carregada”, que o vinho testemunha. 

 

4. Antocianinas 

 

As antocianinas e os taninos extraídos das uvas estão envolvidos numa série de 

reacções que dependem muito de condições externas e produzem uma grande variedade 

de compostos. Estas reacções incluem degradação, modificação e estabilização da cor, 

polimerização de taninos e condensação de outros componentes (Ribéreau-Gayon et al., 

2000). 

Quadro 7. Teor de antocianinas individuais dos vinhos analisados.  

  FML  MAIO 

 Composto T 

(mg malvidina/L) 

M 

(mg malvidina/L) 

 

 

T 

(mg malvidina/L) 

M 

(mg malvidina/L) 

1 Delfinidina-3-glucósido 21,8 28,0  13,4 26,4 

2 Cianidina-3-glucósido 1,0 1,1  1,2 2,2 

3 Petunidina-3-glucósido 38,3 42,8  31,0 36,0 

4 Peonidina-3-glucósido 7,7 6,6  4,1 4,8 

5 Malvidina-3-glucósido 204,6 235,0  170,6 198,5 

6 Delfinidina-3-glucósido acetato 8,3 8,3  5,3 0,9 

7 Cianidina-3-glucósido acetato 3,8 4,1  4,8 5,7 

7a Petunidina-3-glucósido acetato 0,5 1,6  nd 1,3 

7b Peonidina-3-glucósido acetato 1,8 2,5  1,7 2,0 

8 Delfinidina-3-glucósido-p-coumarato 6,7 9,6  5,7 9,0 

9 Malvidina-3-glucósido acetato 15,8 20,0  15,2 20,7 

10 Cianidina-3-glucósido-p-coumarato 0,9 0,6  nd nd 

11 Peonidina-3-glucósido cafeato 1,1 0,6  nd nd 

12 Petunidina-3-glucósido-p-coumarato 6,0 3,7  4,9 5,6 

13 Mavidina-3-glucósido cafeato 2,3 1,5  2,3 2,2 

14 Peonidina-3-glucósido-p-coumarato 3,2 1,6  1,7 2,0 

15 Malvidina-3-glucósido-p-coumarato 34,5 22,1  26,8 32,5 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011 
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Quadro 8. Teor em antocianinas dos vinhos em análise, por grupos químicos. 

 
FML MAIO  FML MAIO 

Antocianinas 
T 

(mg/L) 

T 

(mg/L) 

 

 

M 

(mg/L) 

M 

(mg/L) 

Glucósidos não acilados 274 220  313 268 

Forma acilada com o ácido acético 30 27  37 31 

Forma acilada com ácido p-coumárico 51 30  38 49 

Forma acilado com ácido cafeíco 3 2  2 2 

Total 358 289  390 350 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011. 

 

Analisando o Quadro 8, é perceptível que as antocianinas decrescem ao longo do tempo 

nos dois vinhos estudados. Durante a maceração de um vinho tinto, em condições normais, 

os teores máximos de concentração em antocianinas são atingidos entre o 4º e o 6º dia, 

após o qual há um decréscimo observado (Ricardo-da-Silva et al, 2003). Os valores em 

antocianinas monoméricas (glucósidos não acilados) destacam-se relativamente aos 

restantes e como tal são os que contribuem em maior quantidade para o valor total. Dentro 

das antocianinas monoméricas é a malvidina-3-glucósico a que toma um valor mais elevado 

(Quadro 7) nos dois vinhos estudados (Vales, 2003). As antocianinas monoméricas são os 

pigmentos predominantes em vinhos tintos jovens. No entanto, com o envelhecimento do 

vinho tinto, o perfil das antocianinas muda de monoméricas a pigmentos poliméricos pela 

interacção destas ((-)-epicatequina e a (+)-catequina) com compostos fenólicos incolores 

(Liao et al, 1992). Isto, pode explicar o decréscimo observado para as antocianinas.  

O vinho sem madeira, vinho T, apresenta no geral, concentrações mais baixas de 

antocianinas do que o vinho em que foram adicionadas aparas de madeira. Vales (2003), 

apresenta resultados opostos no seu estudo de adição de aparas durante o estágio de um 

vinho tinto, em que o vinho sem madeira apresenta maiores concentrações de antocianinas 

do que qualquer vinho com madeira.  

Outros trabalhos também observaram que em vinhos tintos em contacto com a 

madeira, as antocianinas, em particular a malvidina-3-glucósido, decresciam mais 

rapidamente, em relação à testemunha, sem qualquer contacto com a madeira (Coninck et 

al., (2006), Jordão et al.,(2006b)). 

Álamo Sanza et al (2004) referem que vinhos tratados com aparas de madeira 

evoluíram mais rapidamente do que vinhos tratados com aduelas e barricas, devido à maior 

diminuição de antocianinas e ao aumento de tonalidades acastanhadas. Neste caso a 

diminuição observada é maior para o vinho T do que para o vinho M, sendo que a 

intensidade de cor é maior no vinho M e a tonalidade não varia de vinho para vinho, como já 

referido anteriormente. É de esperar em termos sensoriais que o vinho T apresente uma cor 
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mais evoluída, com tonalidades mais acastanhadas comparativamente ao vinho M. Neste 

caso seria interessante ter analisado um terceiro vinho tratado com aduelas e um quarto 

vinho com barricas. 

 

5. Compostos Fenólicos totais, flavonóides e não flavonóides 

 

Os compostos fenólicos do vinho têm recebido especial atenção nos últimos anos dada 

a sua importância em termos sensoriais (cor e sabor), bem como a estabilidade que 

conferem aos vinhos. O controlo das alterações destes compostos é bastante importante no 

que toca à qualidade final do produto que vai ser comercializado. 

 

 

Figura 14. Concentração em fenóis totais (FT) dos dois vinhos em estudo em duas amostragens diferentes. 

(T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011) 

 

Os fenóis totais expressos em mg/L de ácido gálico (Figura 14) não sofrem grande 

variação entre as duas análises realizadas (FML e MAIO). No entanto, é visível a existência 

de uma ligeira diferença entre o vinho testemunha e o vinho com aparas de madeira. Nas 

duas amostragens é o vinho M que apresenta concentrações mais elevadas em compostos 

fenólicos totais. Um estudo recente sobre o envelhecimento da casta Temperanillo confirma 

que aquando da sua presença em barricas de carvalho, há um ligeiro aumento da 

concentração em polifenóis devido à extracção destes compostos da madeira (Barrio-Galán 

et al., 2011), situação que parece bastante previsível.  
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Figura 15. Concentração em fenóis não flavonóides dos dois vinhos em estudo em duas amostragens diferentes. 

(T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011) 

 

De Coninck et al (2006) verificaram que não foi possível registar grandes diferenças 

na composição de compostos fenólicos, entre o vinho testemunha (envelhecido sem aparas 

de madeira) e o vinho que estagiou em contacto com uma mistura de aparas de madeira 

(50% carvalho português e 50% de carvalho francês). No entanto, para os fenóis não 

flavonóides, a presença de aparas de madeira fez aumentar a concentração destes 

compostos nos vinhos tintos estudados. A Figura 15 mostra a concentração destes 

compostos para os dois vinhos em estudo, em duas amostragens diferentes. Ao contrário do 

estudo referido, a concentração dos fenóis não flavonóides diminui aquando da presença 

das aparas de madeira e não difere muito do vinho testemunha. Sendo assim, ambos os 

vinhos terão uma concentração semelhante em ácidos fenólicos (benzóicos e cinâmicos).  

Através da Figura 16, conclui-se que o vinho T é mais pobre em fenóis flavonóides 

que o vinho M contrariamente aos resultados obtidos para o fenóis não flavonóides. Desta 

forma será de esperar por parte do vinho M uma maior concentração em antocianinas e 

proantocianidinas. Isto verifica-se, já que o vinho M tem uma maior concentração de 

antocianinas (Figura 13 e Quadro 8), bem como de flavanóis monoméricos (Figura 18) e de 

proantocianidinas (Quadro 10). 

 

Figura 16. Concentração em fenóis flavonóides dos dois vinhos em estudo em duas amostragens diferentes. 

(T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011) 
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6. Poder Tanante  

 

O poder tanante corresponde à expressão de tanicidade de um vinho, que vai influenciar 

no carácter mais adstringente dos vinhos à prova. De Freitas e Mateus (2001), estudaram o 

poder tanante de vinhos propondo um método analítico simples e rápido para a sua 

avaliação em rotina. Na Figura 17 é possível analisar a evolução do poder tanante para o 

vinho T e para o vinho M. 

 

 

Figura 17. Poder tanante (PT) dos dois vinhos ao longo do tempo. 

(T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011.) 

 

Para os dois vinhos é perceptível que ocorre uma diminuição do poder tanante ao longo 

do tempo. No vinho T verifica-se uma diminuição de 40%, enquanto no vinho M este 

decréscimo representa 59%. Desta forma, pode deduzir-se que a adstringência diminui para 

os dois vinhos, reflectindo-se numa sensação na boca menos agressiva (expressão tânica 

mais baixa) e numa maior suavidade ou macieza dos vinhos, situação que é apoiada por 

inúmera literatura científica.  

O menor valor de poder tanante apresentado para o vinho M está relacionado com o 

facto de este vinho ter maior concentração em pigmentos poliméricos (Quadro 6) e como tal 

uma menor sensação de adstrigência, como já foi explicado. 

Dos resultados obtidos poderá concluir-se o papel da madeira no amaciamento dos 

vinhos e na relação da sensação de adstringência, o que nem sempre acontecerá nas 

condições da prática, conforme referido em De Coninck et al. (2006).  
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7. Flavanóis monoméricos 

 

Para a determinação dos flavanóis monoméricos procedeu-se à cromatografia líquida 

em coluna de poliamida seguida de análise em HPLC. 

 

Quadro 9. Comparação dos teores em catequina e epicatequina do vinho testemunha com o vinho com madeira 

em duas amostragens, FML e MAIO. 

 
FML  MAIO 

Composto 
T 

(mg/L) 

M 

(mg/L) 

 

 

T 

(mg/L) 

M 

(mg/L) 

Catequina 13,7 18,1  10,5 8,8 

Epicatequina 40,0 44,9  7,5 16,2 

(T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011) 

 

 

  
Figura 18. Teores em (+)-catequina e (-)-epicatequina do mesmo vinho em duas amostragens diferentes. 

(Esquerda: vinho testemunha (T); Direita: vinho com madeira (M)). 

FML: amostragem no fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011. 

 

O vinho ao qual se adicionou alternativos de madeira de carvalho apresenta 

concentrações superiores em flavanóis monoméricos comparativamente ao vinho 

testemunha. Dentro desta fracção monomérica, é a epicatequina, que no geral, apresenta 

valores superiores, excepto na amostragem MAIO do vinho testemunha.  

Rodríguez-Delgado et al., (2002) afirmam que a concentração média de catequina 

(9.45–38.4 mg/L) foi sempre superior à de epicatequina (5.3–31.6 mg/L) em todos os vinhos 

tintos jovens. Comparando com estes intervalos de valores, e analisando o Quadro 9 é 

perceptível que a catequina toma valores abaixo dos referidos pelo autor e que a 

epicatequina apresenta valores bastante acima. No entanto, outros estudos com vinhos 

tintos observaram que a (-)-epicatequina, poderá estar em concentração superior à (+)-

catequina (Cosme et al., 2009). 
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A epicatequina sofre um decréscimo muito maior de uma amostragem para a outra do 

que a catequina, como se pode verificar através da Figura 18. 

  

8. Procianidinas de baixo peso molecular 

 

Durante o envelhecimento de vinhos tintos, antes e depois de engarrafar, os taninos 

sofrem transformações não só responsáveis por mudanças na cor mas também 

responsáveis por “amaciarem” o sabor e por reduzirem a adstringência. 

  
Quadro 10. Teor em proantocianinas individuais dos dois vinhos em estudo durante as duas fases de 

amostragem. 

 

 

FML  MAIO 

Procianidinas Composto 
T 

(mg /L) 

M 

(mg /L) 

 

 

T 

(mg /L) 

M 

(mg /L) 

Diméricas 

Procianidina B1 27,85 36,11  22,46 27,74 

Procianidina B2 8,17 11,29  8,88 10,09 

Procianidina B3 6,84 9,95  5,06 4,15 

Procianidina B4 4,23 1,18  2,82 3,84 

Esterificadas com o 

ácido gálico 

Procianidina B1 3-O-galato 0 0  0,05 0,19 

Procianidina B2 3-O-galato 1,49 1,13  0,94 1,51 

Procianidina B2 3‟-O-galato 5,10 3,96  1,41 2,14 

Triméricas 
Procianidina C1 0,45 0  0,57 0,21 

Procianidina trimérica 2 3,76 6,82  1,29 3,00 

 Total 57,89 70,43  43,47 52,88 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó); FML: amostragem no 
fim da fermentação maloláctica; MAIO: amostragem no mês de Maio de 2011. 

 

 No período de conservação e envelhecimento, as antocianinas combinam-se entre si 

ou com as proantocianinas, quer por polimerização directa, quer por pontes de acetaldeído, 

originando moléculas de grande tamanho que tendem a precipitar ao longo do tempo 

(Ricardo-da-Silva et al, 2003). Com tal, é de esperar uma diminuição das proantocianinas ao 

longo do tempo. Isto verifica-se no Quadro 10 tanto para o vinho T como para o vinho M.  

Entre as proantocianidinas oligoméricas, a B1 foi a mais abundante seguida da 

procianidina B2 para os dois vinhos estudados. Estes resultados encontram-se de acordo 

com estudos anteriores (Monagas et al., (2003); Ricardo-da-Silva et al., (1992)). 

Relativamente aos galatos, foi a procianidina B2 3‟-O-galato a que apresentou maiores 

concentrações contrariamente ao estudo de Monagas et al., (2003) em que a procianidina 

B2 3-O-galato obteve os valores mais elevados em todos vinhos estudados.  

Dentro das procianidinas triméricas, a mais abundante é a trimérica 2, quer para o 

vinho T quer para o vinho M. 
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Em termos da distribuição das procianidinas diméricas, o vinho ao qual se 

adicionaram alternativos de madeira (M) apresenta maior quantidade destes compostos nas 

duas amostragens realizadas, no entanto há uma diminuição notória ao longo do tempo.  

A existência de valores ligeiramente mais elevados de procianidinas de baixo peso 

molecular, no vinho tinto em contacto com a madeira, pode ser eventualmente explicada por 

este contacto (Chatonnet, 1995), ou ainda por despolimerização de proantocianidinas mais 

polimerizadas. 

 

9. Proantocianidinas em função do seu grau de polimerização 

As proantocianidias foram analisadas de acordo com o seu grau de polimerização, em 

monoméricas (F1), oligoméricas (F2) e poliméricas (F3). Nas figuras que se seguem estão 

representadas as concentrações das três fracções analisadas correspondentes aos dois 

vinhos estudados e em duas fases amostragem (Figura 19), bem como os valores totais de 

proantocianidinas resultantes da soma das três fracções (Figura 20).  

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Teores das fracções monomérica (F1), oligomérica (F2) e polimérica (F3), relativos ao vinho 

testemunha (T) e ao vinho com madeira (M) na amostragem após a fermentação maloláctica (FML) e após o mês 

de Maio (MAIO). 
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Figura 20. Valores totais de proantocianidinas resultantes da soma das três fracções (F1-monomérica; F2-

oligomérica; F3-polimérica), no vinho testemunha (T) e no vinho com madeira (M) na amostragem após a 

fermentação maloláctica (FML) e após o mês de Maio (MAIO). 

 

A fracção polimérica (Figura 19) representa a maior proporção do total da concentração 

em 3-flavanóis. Nos vinhos analisados representa cerca de 90% do total, sendo que o vinho 

M tem a maior concentração na amostragem FML e a menor na amostragem do mês de 

Maio. Este resultado está de acordo com o de Monagas et al., (2003) em que F3 representa 

entre 77-84%. 

Como já tinha sido observado pelo doseamento da (+)-catequina e (-)-epicatequina 

(Quadro 9), o vinho com madeira apresenta uma ligeira, mas maior, concentração em 

flavanóis monoméricos (fracção F1) que o vinho testemunha (Figura 19). Esta diferença é 

maior na amostragem MAIO, em que F1 diminui para mais de metade no vinho T. Vales 

(2003) obtém resultados semelhantes. O seu estudo deixa claro que os vinhos com aparas 

de carvalho têm maior concentração de monómeros (F1) comparativamente ao vinho 

testemunha que no global é o mais pobre na generalidade das fracções, confirmando os 

valores obtidos no Quadro 9 e Quadro 10. 

Apesar de em algumas situações o vinho testemunha apresentar uma concentração um 

pouco mais elevada que o vinho com madeira (F2 na FML e F3 na MAIO), é perceptível que 

existe passagem de flavanóis da madeira para o vinho, visto que o vinho com adição de 

alternativos de carvalho apresenta no geral uma concentração superior em 

proantocianidinas poliméricas e na fracção monomérica.  

Conforme podemos observar na Figura 20, valores totais das proantocianidinas obtidos 

através da soma das três fracções, há uma diminuição tanto para o vinho M como para o 

vinho T.  

O decréscimo das proantocianidinas, ditas nativas, do vinho tinto ao longo da sua 

maturação e envelhecimento é suportado por vasta literatura científica previamente 

publicada. 
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10. Caracterização detalhada da estrutura química de Proantocianidinas 

 

A análise foi realizada através de uma despolimerização das proantocianidinas 

catalisadas em meio ácido e na presença de tolueno-α-tiol, seguida de análise dos produtos 

resultantes por HLPC. No Quadro 11 estão presentes as unidades terminais (flavan-3-ois 

monoméricos) e as unidades de extensão (adutores de tolueno-α-tiol)  

 

Quadro 11. Composição estrutural (mmol/L) dos dois vinhos em estudo da amostragem de Maio, 

química detalhada das proantocianidinas. 

 Unidades terminais  Unidades de extensão 

Vinho Cat EC ECg  Cat β Cat α EC_SH ECG_SH EgC_SH 

T 1,5 0,38 0,02  0,23 3,10 6,50 0,43 0,32 

M 1,92 0,45 0,06  0,29 0,84 6,92 0,60 0,76 

Cat - Catequina; EC – Epicatequina benziltioeter; ECg – epicatequina-3-O-galato; Cat β - Catequina β; Cat α - 

Catequina α; EC_SH - Epicatequina benziltioeter; ECG_SH – Epicatequina-3-O-galato benziltioeter. EgC - 

Epigalhocatequina benziltioeter. 

 

 

Quadro 12. Caracterização dos vinhos tintos em estudo na amostragem de Maio. 

Vinho GPm Mm (g/mol) %g %p PA2 (mg/L) 

T 6,6 1935 3,6 2,6 1524,41 

M 4,9 1452 5,6 6,4 1588,43 

GPm - grau médio de polimerização; Mm - peso molecular médio; %g - percentagem de esterificação com o ácido 

gálhico; %p - percentagem de prodelfinidinas; PA2 - Concentração de proantocianidinas no vinho. 

 

O grau médio de polimerização (GPm) do vinho T é maior que o do vinho em que foram 

adicionadas aparas de madeira. Isto poderá indicar que a sensação de adstringência está 

mais presente no vinho T, dado que esta aumenta à medida que o grau de polimerização 

das proantocianidinas aumenta. Tal como já foi dito noutros pontos da discussão de 

resultados e que vem de encontro à análise de resultados do GPm, a maior diminuição do 

poder tanante do vinho M acompanhada de uma maior concentração de pigmentos 

poliméricos, comparativamente ao vinho T, confirma que o vinho M é menos adstringente 

que o vinho T. A análise sensorial vem confirmar este facto através das observações 

descritas pelos provadores. Estes referem que o vinho T apresenta taninos verdes, 

consequentemente mais adstringente.  

O valor do grau médio de polimerização do vinho testemunha (6,6) é considerado 

normal, já que se encontra muito perto dos valores obtidos por outros autores (GPm = [6,9 – 

13,0] em Monagas et al., 2003; GPm = [6,4-15,6] em Sun et al., 2001b). No entanto, o GPm 
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do vinho M (4,9) encontra-se ligeiramente abaixo dos intervalos de valores mínimos 

referidos na literatura.  

Quanto à percentagem de esterificação com o ácido galico (%g) e a percentagem de 

prodelfinidinas (%p) existem diferenças bastante consideráveis. No vinho T foram de 3,6% e 

2,6% enquanto no vinho M foram de 5,6% e 6,4% respectivamente. Monagas et al., (2003) 

obtém resultados diferentes para um vinho da casta Temperanilho, onde a percentagem de 

esterificação com o ácido galico é de 2,8% e a percentagem de prodelfinidinas é de 11,3% 

muito acima dos valores obtidos e presentes no Quadro 12 para este último parâmetro. No 

entanto, não obstante estas diferenças encontradas, não parece que estas passem a ter 

consequências enológicas e sensoriais de assinalar. 

 

Os resultados obtidos para a concentração de proantocianidinas no vinho (PA2 – Quadro 

12), em que o vinho T apresenta um valor de 1524 mg/L e o vinho M 1588 mg/L são muito 

semelhantes aos resultados obtidos por outro método executado em laboratório, o proposto 

por Sun et al. (1998) que consiste na separação e doseamento das proantocianidinas de 

acordo com o seu grau de polimerização. Neste último os resultados foram de 1483 mg/L 

para o vinho T e de 1334 mg/L para o vinho M (Figura 20), ou seja, bastante próximos dos 

obtidos pelo método da tiólise. As diferenças entre os dois vinhos não são muito notáveis, 

no que se refere ao seu teor global em proantocianidinas.  
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11. Análise Sensorial 

 

A análise sensorial realizada, permitiu caracterizar, determinar diferenças e medir 

atributos sensoriais dos vinhos, impossíveis de detectar pelas análises químicas realizadas. 

O painel de provadores constituiu um “verdadeiro instrumento de medida”, sendo que a 

análise foi realizada por provadores treinados, ou seja, qualificados e com grande 

sensibilidade sensorial e experiência do produto específico. 

A ficha de prova da CVRT é baseada nas fichas da UIOE (União Internacional dos 

Enólogos) e da OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho). 

 
Quadro 13. Classificações atribuídas na análise sensorial do vinho testemunha (T) e do vinho com 

adição de alternativos de madeira de carvalho (M). 

 
Vinho T M Média  Escala 

Visão 
Limpidez 2,38 2,25 2,32 [1-5] 

Cor 5,00 4,75 4,88 [2-10] 

Aroma 

Intensidade 4,25 4,00 4,13 [2-8] 

Genuidade 2,88 3,00 2,94 [2-6] 

Qualidade 10,00 10,00 10,00 [8-16] 

Gosto 

Intensidade 4,00 4,00 4,00 [2-8] 

Genuidade 2,75 2,88 2,82 [2-6] 

Qualidade 10,75 11,50 11,13 [10-22] 

Persistência 4,88 5,00 4,94 [4-8] 

 
Apreciação Global 7,88 8,00 7,94 [7-11] 

 
Total 

54,77 

±2,19 

55,38 

±2,97 

55,07 
[40-100] 

T: vinho testemunha; M: vinho com adição de alternativos de madeira de carvalho (aparas e pó) 

 

No Quadro 13 pode verificar-se que o vinho T apresenta em termos visuais valores 

ligeiramente acima do vinho M, sendo que ambos estão cotados a meio da escala, ou seja 

com um Bom.  

Quanto ao aroma as diferenças entre cada vinho são muito poucas, no entanto o 

vinho testemunha é ligeiramente mais intenso e o vinho com madeira tem um aroma mais 

genuíno.  

No que diz respeito ao gosto os dois vinhos são classificados de forma muito 

semelhante pelos provadores. Contudo, a qualidade destaca-se com algumas diferenças, 

sendo que o vinho ao qual se adicionaram alternativos de madeira é melhor cotado que o 

vinho testemunha. 
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Globalmente, o painel de provadores não faz uma opção evidente por um vinho, 

sendo que no somatório total o vinho com madeira é melhor cotado, no entanto esta 

diferença não chega a 2%.  

Apesar das classificações atribuídas aos dois vinhos terem sido bastante 

semelhantes, torna-se importante referir algumas das observações mais relevantes 

descritas pelos provadores.  

O vinho testemunha (T) apresenta pouca concentração de cor, rubi, no entanto 

ligeiramente acastanhado, com alguma evolução. Em termos de aroma apresenta notas 

muito maduras, a passa, frutos vermelhos, silvestres. Revela-se melhor na boca com 

taninos verdes, adstringente, acídulo e ligeiro amargo final. Alguns provadores acharam-no 

desequilibrado e curto. 

O vinho com madeira (M) apresenta-se límpido com boa cor, granada. O aroma é 

complexo com notas de ameixa e frutos maduros, no entanto um pouco pesado. Na boca 

muito acídulo e adstringente com frutos vermelhos maduros. Apresenta bom volume de 

boca e um final com taninos rudes. 
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V. Conclusão e Perspectivas Futuras 

 

Do conjunto de parâmetros analisados conclui-se que o vinho ao qual foram 

aplicados alternativos de madeira (vinho M) se revelou ligeiramente diferente do vinho 

testemunha (vinho T). 

Do ponto de vista da cor, a intensidade de ambos os vinhos não demonstrou 

diferenças significativas. Relativamente à tonalidade, para os dois vinhos, foi perceptível um 

aumento da predominância dos tons amarelados em relação aos tons vermelhos. 

Ao longo do tempo, o perfil das antocianinas mudou de monoméricas a pigmentos 

poliméricos pela interacção destas ((-)-epicatequina e a (+)-catequina) com compostos 

fenólicos incolores, o que pode explicar o decréscimo observado para as antocianinas. 

A concentração dos fenóis não flavonóides diminui para os dois vinhos, sendo que o 

vinho M apresentou uma maior concentração em antocianinas e proantocianidinas, tal como 

esperado. 

O poder tanante apresentou menor valor para o vinho M. Este facto, relacionado com a 

maior concentração em pigmentos poliméricos neste vinho, confirma uma menor sensação 

de adstrigência na presença de alternativos de madeira. 

No vinho que contactou com a madeira verificou-se a existência de valores ligeiramente 

mais elevados de procianidinas de baixo peso molecular. Isto pode ser explicado pelo 

contacto com a madeira ou ainda por despolimerização de proantocianidinas mais 

polimerizadas. 

Os resultados obtidos para a concentração de proantocianidinas foram bastante 

próximos para os dois vinhos em estudo. 

Em termos de análise sensorial, o vinho com alternativos de madeira foi melhor cotado 

que o vinho testemunha. 

 

Com base na pesquisa realizada e resultados obtidos é possível apontar algumas linhas 

de futura investigação que possam conduzir a resultados mais recentes e mais consistentes.  

Em relação aos alternativos de madeira de carvalho seria bastante interessante estudar 

qual a influência de diferentes aplicações bem como separar as espécies de carvalho e até 

acrescentar Quercus pyrenaica ao estudo.  

Em termos de análise sensorial teria sido interessante acrescentar o parâmetro 

“Adstringência” na ficha de prova de modo a obter resultados mais claros por parte dos 

provadores.  

Outra situação que se verificou ao longo deste trabalho, foi a carência de informação 

específica, existente em relação ao uso particular da madeira de carvalho durante a 
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fermentação alcoólica de vinhos tintos, sendo que muitos estudos existem da sua utilização 

durante o estágio/envelhecimento de vinhos.  

Será de esperar que mais estudos surjam com o objectivo de aprofundar este tema, que 

revela ser importante para melhorar as técnicas de vinificação e por outro lado, para 

possibilitar o uso de produtos alternativos de madeira (eficazes na obtenção de um produto 

de qualidade) como alternativa às barricas. São aspectos que terão de ser desenvolvidos 

num futuro próximo.  
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VII. Anexo 1 


