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Resumo 
 

Dada a importância do vinho no setor agrícola e ao aumento do interesse dos consumidores 

por vinhos de excelência, têm-se vindo a desenvolver novas tecnologias para melhorar a 

qualidade dos vinhos, nomeadamente, no seu enriquecimento em compostos fenólicos. 

Este trabalho incidiu no estudo acerca dos efeitos de um tratamento de eletroporação (0,5 

kV/cm; 5 ms; 0,56 kJ/kg) sobre as uvas após o desengaçe e o esmagamento para aumentar 

a extração dos teores de compostos fenólicos ao longo da maceração e no vinho final. 

Os resultados apontaram para um aumento da permeabilização da membrana plasmática 

dos bagos de uvas provocado pelo tratamento, o que influencia as cinéticas de libertação 

dos compostos fenólicos existentes nas uvas durante a maceração e os seus teores no 

vinho final. Devido ao tratamento efetuado, foram registados, no vinho final, aumentos 

significativos na intensidade da cor, na concentração de antocianinas totais, na 

concentração de antocianinas coradas, nos pigmentos poliméricos e no poder tanante.  

O tratamento de campos elétricos pulsados também poderá reduzir o tempo de maceração 

durante a vinificação e tem um baixo consumo de energia. 

 

 

Palavras-chave: eletroporação, uvas, maceração, extração, compostos fenólicos, vinho. 
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Abstract 

Given the importance of wine in the agricultural sector and increased consumer interest in 

wines of excellence, new technologies have been developing to improve the quality of wines, 

namely in its enrichment in phenolic compounds. 

This work focused on the study of the effects of a electroporation treatment (0.5 kV/cm, 5 ms, 

0,56 kJ/kg) over grapes after destemming and crushing to increase the extraction of phenolic 

compounds during vinification process until obtaining the final wine. 

The results point to an higher permeability of the plasmic membrane of the grapes caused by 

the treatment, which influences the release kinetics of existing phenolic compounds in 

grapes during maceration and its contents on the final wine. Thus, from the electroporation 

treatment were recorded, on the final wine, significant increases in colour intensity, in 

concentration of anthocyanins, in concentration of coloured anthocyanins, in polymeric 

pigments and in the tanning power. 

The treatment of pulsed electric fields may also reduce the maceration time during 

vinification process and has a low power consumption. 

 

 

Keywords: electroporation, grapes, maceration, extraction, phenolic compounds, wine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

Extended Abstract 

The wine sector has an increasing importance in the agricultural sector in Portugal, 

motivated by higher consumers knowledge of when looking for the product. Associated with 

this knowledge have been the phenolic compounds of wine, they convey a superior product 

quality and, lately, have been investigated potential benefits for health, which has led to the 

increased demand by producers for new technologies to improve their extraction. 

This work focused on the study of the effects of a process with physical and non-thermal 

extraction - electroporation or pulsed electric fields - using pulsed electric field (0.5 kV/cm, 5 

ms, 0.56 kJ/kg) over grapes after destemming and crushing, before maceration/fermentation 

step, to increase the levels of extraction of phenolic compounds during maceration and end 

wine. Grape musts from the same location where the only difference between them was the 

treatment were used. 

The results point to an improvement on permeabilization of the plasma membrane on grapes 

caused by the treatment, which changes the structure of the membrane by forming pores, 

which influences the release kinetics of phenolic compounds in grapes during maceration, 

accelerating this extraction phase and affecting the levels at the end-wine. In maceration, the 

values of these compounds tended to show a steady growth in both samples; the sample 

treated with the electroporation showed, in general, higher values. Due to the treatment were 

recorded, at the end-wine, significant increases in color intensity, anthocyanins 

concentration, concentration of colored anthocyanins, the tanning-power and a even faster 

incresing on pigments increment. It was also noted that the treatment also influenced the 

levels of volatile acidity and sugar content in end-wine, where lower values of these 

parameters in the treated sample were recorded. For statistical analysis were used for the 

ANOVA model and, in the end-wine, the parametric test t-student and the nonparametric 

Wilcoxon-Mann-Whitney. 

In addition to increasing the efficiency of the extraction process was also found that the 

treatment of pulsed electric fields also help in reduce the maceration time during vinification, 

with a low power consumption. 

 

 

Keywords: electroporation, grapes, maceration, extraction, phenolic compounds, wine. 
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1. Introdução 

No setor agrícola, o peso da produção de vinho tem vindo a aumentar ao longo da última 

década, situando-se, nos últimos anos, em valores em torno dos 15% do total deste setor 

(Antunes, 2010). A abertura de vários mercados um pouco por todo o mundo e a facilidade 

de trocas comerciais tem aumentado a competitividade dos produtos, fazendo com que a 

procura por produtos diferenciados tenha tendência para aumentar. Surge assim, a 

necessidade dos produtores de vinho disporem de novas formas de satisfazer a procura por 

parte dos consumidores, como por exemplo, aumentar a qualidade dos seus produtos, 

diferenciando-os. Esse aumento de qualidade tem vindo a ser, nos últimos anos, aliado à 

evolução tecnológica quer das práticas vitícolas, quer das práticas enológicas, quer de uma 

maior formação de base dos intervenientes diretos no setor.  

Os compostos fenólicos, por sua vez, ganham cada vez mais relevância, devido a 

constantes descobertas de um vasto número de benefícios para o ser humano, que têm 

vindo a aumentar a sua notoriedade junto dos consumidores, onde a imagem do vinho se 

tem associado. Estes compostos marcam também os estilos de vinho produzidos, onde a 

sua quantidade, tipo de compostos e as suas capacidades de polimerização são fatores 

determinantes, pois influenciam a cor, a adstringência, o amargor e o comportamento do 

vinho no seu envelhecimento. É neste ponto que a evolução tecnológica pode marcar a sua 

presença, pois podemos recorrer a ela para moldar o vinho de acordo com uma finalidade 

desejada.  

O aumento dos teores de compostos fenólicos tem sido um caminho que muitos produtores 

têm procurado, e consequentemente, o aparecimento de novas tecnologias que possibilitem 

um aumento do rendimento da matéria-prima (as uvas), que possibilitem processos não 

muito demorados e que, acima de tudo, possibilitem a obtenção de melhores resultados a 

baixos custos de produtividade. É dentro destas condições que, nos últimos tempos, se tem 

investigado uma nova tecnologia de extração destes compostos, adaptando princípios mais 

antigos à realidade vinícola. 

Essa nova tecnologia implica a utilização de campos elétricos pulsados, que provocará uma 

eletroporação seletiva nas células das películas com o objetivo de aumentar a 

permeabilização das membranas e, com isso, aumentar a extração dos compostos 

existentes nas células. 

O presente estudo teve como objetivo testar o efeito da aplicação de campos elétricos 

pulsados sobre uvas desengaçadas e esmagadas e as suas consequências no vinho final. 

Para isso, foram utilizadas duas amostras provenientes de uvas da casta Cabernet 
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Sauvignon, sendo que, a uma delas foi aplicada esta técnica de extração de compostos 

fenólicos (campos elétricos pulsados) e na outra não. Desta forma, foram analisados 

diversos parâmetros em três fases da maceração (mosto) e após a fermentação malolática 

(vinho final). Pretende-se que esta tecnologia acelere e aumente a presença de compostos 

fenólicos no vinho final, sem utilização de enzimas. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Compostos fenólicos: importância e propriedades 

Os compostos fenólicos estão associados a efeitos benéficos para a saúde, aos quais se 

destacam as suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (Damianaki et al., 2000; 

Sato et al., 2001; Zhang et al., 2011), as suas relações com a diminuição do risco de 

doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, cancro, diabetes e osteoporose (Scalbert 

et al., 2005; Renaud et al., 1992; Hollman et al., 1999; Jin et al., 2010; Sawadogo et al., 

2012; Brasseur et al., 1986; Loliger, 1991; Briviba et al., 2002) e também a redução de taxas 

de mutagénese em células humanas (Sawadogo et al., 2012; Gómez-Córdoves et al., 2001). 

São também um dos parâmetros qualitativos mais importantes nos vinhos tintos, pois 

influenciam a cor, a adstringência, o amargor e o comportamento do vinho no seu 

envelhecimento (Esti et al., 2006). Segundo Blouin et al., (2009), o fator determinante nos 

estilos de vinho tinto é a quantidade e o tipo de compostos fenólicos extraídos e as suas 

capacidades de polimerização. 

A caracterização química dos compostos fenólicos é feita pela presença de um anel 

aromático com um ou mais grupos hidroxilos associados à estrutura cíclica, sendo divididos 

em dois grupos, de acordo com o grau de oxidação do anel central: os flavonóides 

(flavanonóis, flavonóis, taninos condensados e antocianinas) e os não flavonóides (ácidos 

fenólicos e os seus derivados e estilbenos) (Ribichaud et al., 1990; Burns et al., 2011; 

Yamakawa et al., 1983; Goméz-Alonso et al., 2007). 

A evolução dos valores de compostos fenólicos presentes nas uvas ao longo da maturação 

é condicionada por fatores como as condições climáticas (Bisson, 1980; Roggero et al., 

1986; Venencie et al., 1997), o fator casta (Bourzeix et al., 1983; Golberg et al., 1998) e 

práticas culturais realizadas na vinha como as adubações (Lepadatu et al., 1972; Morris et 

al., 1983), a forma de condução da vinha (Carbonneau, 1991) e a prática da desfolha 

(Ribéreau-Gayon, 1990). As práticas enológicas também têm um impacto significativo sobre 

o perfil dos compostos fenólicos nos vinhos tintos, como as condições de maceração, o uso 

de enzimas e as temperaturas de fermentação (González-San José et al., 1990; Soto-

Vásquez et al., 2010). Gil-Muñoz et al., (2009) observaram que uma maceração a frio (5-

15ºC) antes da fermentação melhorava a extração de antocianinas e taninos em castas 

Syrah e Cabernet Sauvignon, com aumentos de 15% nas antocianinas e 20% nos taninos 

no Cabernet e de 25% nas antocianinas e 5% nos taninos no Syrah (valores analisados 

após a fermentação alcoólica). A adição de enzimas pectolíticas é também uma técnica para 

uma melhor extração dos compostos da película, quebrando as pectinas das paredes 

celulares da película, com consequente aumento da intensidade de cor (Kelebek et al., 



4 
 

2009; Busse-Valverde et al., 2011; Soto-Vásquez et al., 2010). No entanto, a atividade 

enzimática é condicionada pela temperatura, onde a temperaturas inferiores a 20ºC poderá 

haver a necessidade de se prolongar a maceração por mais tempo (Salinas et al., 2003). 

 

 

2.1.1. Antocianinas: importância, estrutura e suas interações no vinho 

A principal fonte de cor dos vinhos tintos é proveniente das antocianinas e dos seus 

derivados que são extraídos e formados durante o processo de vinificação, que dependendo 

do pH, podem contribuir para diversas cores como o vermelho, violeta e azul (Mazza et al., 

1995; Heredia et al., 1998; Busse-Valverde et al., 2011). Alguns vinhos tintos jovens podem 

apresentar concentrações de antocianinas livres a rondar valores de 500 mg/L, podendo até, 

em alguns casos, chegar aos 2000 mg/L (Burns et al., 2002; Budic-Leto et al., 2003). 

Bautista-Ortín et al., (2004) observaram que a concentração de antocianinas atinge um 

máximo no decorrer da maceração, tendo um comportamento de decréscimo até à retirada 

das películas. Os autores atribuem esta diminuição à ligação das antocianinas livres a 

outros compostos existentes na solução, como é o caso dos taninos condensados. 

As principais antocianinas monoméricas de vinhos tintos produzidos a partir de Vitis Vinifera 

são os 3-monoglucósidos que incluem a delfinidina 3-glucósido, a peonidina 3-glucósido, a 

cianidina 3-glucósido, a pelargonidina 3-glucósido, a petunidina 3-glucósido e a malvidina 3-

glucósido (Muñoz et al., 2009; Mazza et al., 1995; Jackson, 2008; Curtin et al., 2003). Tais 

compostos diferem entre si pelo número e posição dos grupos hidroxilo e metoxilo no anel C 

da molécula (figura 1). Jackson (2008) e López et al., (2000) descrevem que as antocianinas 

com mais grupos hidroxilo no anel C podem contribuir para tons mais azulados, ao passo 

que, as antocianinas com mais grupos metoxilo podem contribuir para tons mais 

avermelhados. Jackson (2008) acrescenta que, a malvidina 3-glucósido e os seus derivados 

são as antocianinas mais abundantes e as que contribuem para maior parte da cor vermelha 

nos vinhos tintos jovens. Para além das já referidas, também as antocianinas aciladas 

podem ter alguma influência na cor de alguns vinhos jovens, como as antocianinas 

acetiladas, cumariladas e as cafeoiladas.  
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Fig.1- Estruturas das antocianinas monoméricas que ocorre naturalmente em vinhos de Vitis vinifera e suas 

antocianidinas correspondentes. (extraído de Jackson, 2008) 

 

Nos vinhos jovens, as antocianinas encontram-se, maioritariamente, nas suas formas 

monoméricas e contribuem para o desenvolvimento de pigmentos poliméricos durante o 

envelhecimento do vinho (Budic-Leto et al., 2006; Mónagas et al., 2006; Revilla et al., 2005). 

Além disso, as antocianinas monoméricas em vinhos tintos não são muito estáveis, são 

facilmente oxidadas (Lopes et al., 2007; Richard et al., 1992) e precipitam (Jackson 2008; 

Mónagas et al., 2009; Castagnino et al., 1996). As antocianinas monoméricas reagem e 

associam-se a diversos compostos presentes no vinho que podem originar compostos 

poliméricos, beneficiando bastante a estabilidade da cor, pois possibilita que a cor vermelha 

se mantenha, mesmo que a concentração de antocianinas diminuía (Wrolstad et al., 2005; 

Brouillard et al., 2003). Essas reações estão relacionadas com mecanismos de auto-

associação e copigmentação, a curto prazo, e formação de antocianinas poliméricas com 

taninos condensados, a longo prazo (Wrolstad et al., 2005; Brouillard et al., 2003; Mónagas 

et al., 2009), o que contribui para uma mudança progressiva da cor, passando de tons 

vermelhos intensos e violetas para tons vermelhos menos intensos e mais alaranjados, tons 

esses que são característicos do envelhecimento do vinho (Jackson, 1993). 

Em vinhos tintos jovens as antocianinas monoméricas encontram-se num equilíbrio 

dinâmico entre cinco formas moleculares principais: a forma de catião flavílio, que transmite 

uma cor vermelha; a forma de base quinoidal, que transmite uma cor azul; a forma chalcona, 

que transmite uma cor amarelada; a forma de carbinol pseudobase, que é incolor; e a forma 

do composto de bissulfito, que também é incolor (Jackson 2008, Ribéreau-Gayon et al., 

2005; Berente et al., 2000; Brouillard et al., 1977). O equilíbrio entre estas formas é 
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influenciado por reações de ácido-base, reações de hidratação e transferência de protões 

(Ribéreau-Gayon et al., 2005; Brouillard et al., 1977; Cheminat et al., 1986). Os fatores que 

afetam a disposição entre as formas moleculares e as cores do vinho tinto são o pH, a 

temperatura e a quantidade de dióxido de enxofre livre existente no meio. A um pH baixo, o 

catião flavílio tende a aumentar a sua proporção, tornando a cor do vinho mais vermelha. À 

medida que o pH aumenta, a concentração do catião flavilio, e consequentemente a cor 

vermelha, tendem a diminuir, verificando-se um aumento da concentração da forma 

quinoidal, e consequentemente, da cor azul (Jackson 2008; Ribéreau-Gayon et al., 2005; 

Berente et al., 2000; Gross, 1987). Jackson (2008) relata que, a um pH de 3,4-3,6, 20 a 25% 

das antocianinas estão na forma de catião flavilío, enquanto que, a um pH de 4,0 apenas 

10% das antocianinas se encontram nessa forma. O dióxido de enxofre pode descorar as 

antocianinas, afetando a cor dos vinhos, mas esta reação é reversível (Jackson 2008; 

Ribéreau-Gayon et al., 2005; Berente et al., 2000). O máximo de absorção visível de vinhos 

tintos jovens a uma absorvância de 520 nm surge maioritariamente nas formas do catião 

flavílio. (Jackson 2008, Ribéreau-Gayon et al., 2005; Berente et al., 2000).  

A estabilidade das antocianinas é maior a valores de pH mais baixos (Morais et al., 2002), 

fora da exposição da luz (Ribéreau-Gayon et al., 2005) e a temperaturas mais baixas, logo 

em situações de aquecimento, como a termovinificação, há sua perda (Hillmann et al., 2011; 

Jackson 2008). Outros fatores são apontados também por terem influência na estabilidade 

das antocianinas monoméricas como o tempo de armazenamento, o estado de oxidação, a 

presença de outras substâncias como o ácido ascórbico, cofatores, enzimas, açúcares e 

iões metálicos (Boulton et al., 2001; Lopes et al., 2007; Morais et al., 2002; Ribéreau-Gayon 

et al., 2005; Tseng et al., 2006; Brenes et al., 2005; Bueno et al., 2012; Cavalcanti et al., 

2011).  

 

2.1.2. Taninos condensados: estrutura e interações no vinho 

Os taninos condensados, também conhecidos como proantocianidinas, são compostos não 

hidrolisáveis, que se encontram em maior quantidade nas graínhas e nos engaços e em 

menor quantidade nas películas. Estão associados à sensação de adstringência e do 

amargo (Allen 1994; Herderich et al., 2005), são constituídos por, pelo menos, duas 

unidades e, nas videiras de Vitis vinifera, os seus principais elementos constituintes são as 

procianidinas, formadas pelas formas monoméricas de (+)-catequina e (-)-epicatequina; e as 

prodelfinidinas, formadas pelas formas monoméricas de (+)-galhocatequina e (-)-

epigalhocatequina. (Ricardo da Silva et al., 1991; Prieur et al., 1994; Souquet et al., 1996; 

Bourzeix et al., 1986). Os taninos condensados podem agrupar-se em unidades de 3-
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flavanóis, que de acordo com o seu número, podem formar compostos diméricos, triméricos, 

oligoméricos (até 6 unidades) ou poliméricos (superior a 6 unidades) e, ainda, estarem 

associados ao ácido gálhico, através de reações de esterificação. Assim, as características 

estruturais dos taninos condensados variam com o seu grau médio de polimerização, a sua 

percentagem esterificada pelo ácido gálhico e sua percentagem de prodelfinidinas. 

Relativamente ao grau de polimerização, Prieur et al., (1994) referem que o grau de 

polimerização médio nas graínhas varia entre as 2,3 e as 16,7 unidades de 3-flavanóis, mas 

Sun et al., (1998), alargaram esse intervalo, colocando-o entre as 2,0 e as 30,0 unidades de 

3-flavanóis; enquanto que Souquet et al., (1996) referem que o grau de polimerização médio 

nas películas varia entre as 3,4 e as 83,3 unidades de 3-flavanóis; e na polpa entre as 2,0 e 

as 60,0 unidades, segundo Mané et al., (2007). No que diz respeito à percentagem de 

esterificação pelo ácido gálhico, os mesmos autores apontam para um grau de esterificação 

a variar entre os 13,0 e os 30,0% nas graínhas (Prieur et al., 1994), entre os 2,7 e os 6,0% 

nas películas (Souquet et al., 1996) e os 3,0 e os 5,0% na polpa (Mané et al., 2007). No 

caso da percentagem de prodelfinidinas, estas não fazem parte da constituição das 

graínhas, mas constituem cerca de 40% das películas, (Cosme et al., 2009) e entre 1,7 e 

4,3% da polpa (Mané et al., 2007).  

Os taninos condensados estão sujeitos a diversas transformações químicas devido a 

reações de oxidação-redução, condensação, polimerização e complexação com outros 

compostos, tais como as antocianinas, as proteínas, os polissacáridos ou os metais 

(Haslam, 1980; Ricardo da Silva et al., 1991). A complexação com antocianinas provoca 

uma diminuição da cor, mas uma estabilidade maior da mesma e o aumento do grau de 

polimerização dos taninos leva a uma diminuição da sensação de adstringência a partir de 

11 mDP (Moura et al., 2007). 

 

2.1.3. Localização das antocianinas e taninos nas uvas 

As antocianinas apenas estão presentes na película, com a exceção das castas tintureiras 

que também possuem na polpa, enquanto que os taninos condensados estão presentes nas 

peliculas e nas graínhas (Pinelo et al., 2006). A película é constituída, principalmente, por 

três camadas sobrepostas e sucessivas, a cutícula, a epiderme e a hipoderme. A hipoderme 

é a camada mais próxima da polpa e é constituída, por sua vez, por várias camadas de 

células que contêm maior parte dos compostos fenólicos presentes na película (Ortega-

Regules et al., 2008; Pinelo et al., 2006; Budic-Leto et al., 2006), como as antocianinas, que 

se encontram livres nos vacúolos das células ou em estruturas designadas antocianoplastos 

(Cheynier, 2005; González-Neves et al., 2007; López et al., 2009). Os taninos condensados, 
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para além de estarem contidos nos vacúolos e nas membranas vacuolares das células, 

também se encontram ligados aos polissacáridos e às proteínas das paredes celulares das 

células por interações hidrofóbicas e pontes de hidrogénio (Amrani Joutei et al., 1994; Pinelo 

et al., 2006). A película é constituída por células mais pequenas que as células da polpa 

(Pratt, 1971; Hardie et al., 1996; Ollat et al., 2002). 

Durante o processo de vinificação, a transferência dos compostos da película é feita por 

mecanismos de difusão, a favor do gradiente de concentração e sem gasto de energia, 

sendo um processo lento que requer vários dias. Caso a fermentação arranque durante a 

maceração, o aumento do teor alcoólico, do dióxido de carbono, da temperatura de 

fermentação e a presença de dióxido de enxofre irá aumentar a permeabilidade das 

membranas das células (González-Neves et al., 2007; Romero-Casales et al., 2005). 

Durante a maceração, a extração dos compostos das graínhas é mais demorada que a 

extração dos compostos nas películas, pois é necessária uma presença de álcool para 

desorganizar a camada lipídica das graínhas (Bautista-Ortín et al., 2004). As graínhas são 

uma fonte maior de taninos monoméricos e oligoméricos, enquanto que as películas são 

uma fonte maior de taninos poliméricos (Sun et al., 1999). 

 

2.2. Processos de extração na indústria alimentar 

Na indústria alimentar existem diversos processos para extrair compostos dos alimentos, 

entre os quais, processos físicos (separação de misturas homogéneas ou heterogéneas), 

químicos (por exemplo, utilização de solventes), térmicos (por variação da temperatura) e 

não térmicos (sem variação da temperatura).  

A termovinificação é um processo térmico utilizado no setor vinícola, onde se obtem um 

aumento da intensidade de cor em relação a outras tecnologias, mas devido ao efeito da 

temperatura, há uma diminuição do conteúdo de antocianinas, uma maior formação de 

compostos poliméricos e uma diminuição dos compostos do aroma. A termovinificação é 

muito utilizada em variedades com um baixo teor de antocianinas ou com uvas infetadas 

com Botrytis cinerea (Jackson, 1993).  

Os processamentos não térmicos mais utilizados na indústria alimentar são a alta pressão 

hidrostática (Cheftel, 1995; Sangronis et al., 1997; Jun et al., 2009), campos magnéticos 

oscilatórios (Hileman, 1994), pulsos luminosos (Dunn et al., 1995), radiação ionizante 

(Loaharanu, 1995), agentes químicos e bioquímicos (Barbosa-Cánovas et al., 1999); ultra-

sons (Cabredo et al., 2006) e campos elétricos pulsados (Bendicho et al., 2002; Toepfl et al., 

2006a; Vorobiev et al., 2006). No que diz respeito à extração de compostos da uva, os que 
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vêm sendo mais utilizados são a alta pressão hidrostática (Corrales et al., 2008), os ultra-

sons (Chang et al., 2002; González et al., 2006; Corrales et al., 2008; Novak et al., 2008; 

Darra et al., 2013) e os campos elétricos pulsados (Donsi et al., 2010; López et al., 2008; 

Puértolas et al., 2010a; Vorobiev et al., 2008; Redondo et al., 2013). Em comparação com 

os tratamentos térmicos, são apontadas vantagens aos tratamentos não térmicos como o de 

melhorar a manutenção do sabor, da cor, do aroma, da textura e dos nutrientes, mas 

também um menor gasto de energia (Barbosa-Cánovas et al., 1999).  

A radiação de ultra-sons, que possui frequências superiores a 20 kHz (ou 20 pulsos/s), 

facilita a extração de compostos orgânicos e inorgânicos de matrizes sólidas, utilizando 

solventes líquidos. (Toma et al., 2001; Vinatoru et al., 2001; Chang et al., 2002).  

 

2.3. Utilização de campos elétricos pulsados (CEP) na indústria alimentar 

A tecnologia de campos elétricos pulsados tem vindo a ser estudada desde o início do 

século XX, onde começou por ser utilizada para evitar doenças provocadas por bactérias na 

água (Stone, 1909) e no leite (Beattie, 1915). A tecnologia foi evoluindo de uma aplicação 

elétrica direta aos alimentos para uma utilização de pulsos alternados em dispositivos 

contínuos com diversas câmaras de tratamento, tirando partido da suscetibilidade dos 

diferentes compostos dos alimentos quando interagem com um campo elétrico, mas sempre 

se manteve os fatores influentes da tecnologia: a matriz do alimento e as condições dos 

campos elétricos (Castro et al., 2001; Góngora Nieto et al., 2002; Wouters et al., 2001).  

Têm vindo a ser apontadas utilidades aos CEP na indústria alimentar como a inativação de 

microorganismos nos alimentos (Mosqueda Melgar et al., 2008; Toepfl et al., 2006a; Jaya et 

al., 2004; Marselles Fontanet et al., 2009; Barbosa-Cánovas et al., 1998; Jia et al., 1999), 

efeitos bactericidas (Kristien et al., 2004; Elez-Martínez et al., 2005), a perturbação das 

atividades enzimáticas de sumos de fruta (Ayhan et al., 2002; Marselles Fontanet et al., 

2007) e de leite (Bendicho et al., 2005), o aumento do rendimento dos sumos de fruta (Grimi 

et al., 2009; Eshtiaghi et al., 2000), desidratação de alimentos (Praporscic et al., 2007; Ade-

Omowaye et al., 2001; Taiwo et al., 2002; Donsi et al., 2010) e como processo de extração 

de compostos fenólicos (Raso et al., 2003; López et al., 2009; Puértolas et al., 2010b; 

Delsart et al., 2012; Corrales et al., 2008; Redondo et al., 2013). 

Num estudo sobre inativação de microorganismos nos alimentos, Lustrato et al., (2003) 

observaram que a utilização de uma baixa corrente elétrica (10, 30, 50 e 100 mA) tinha 

efeitos sobre a atividade de leveduras Saccharomyces cerevisiae e Hanseniaspora 

guilliermodii antes da fermentação de mosto de uva, aumentando a sua inibição à medida 
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que se aumentava a intensidade do campo elétrico. Uma quantidade significativa de células 

de Saccharomyces cerevisiae sobreviveram aos tratamentos, o que levou os autores a 

compararem este tratamento com a adição de dióxido de enxofre e a verificarem que os 

efeitos dos tratamentos elétricos eram comparáveis aos efeitos da adição de dióxido de 

enxofre, apesar de, segundo os autores, o tratamento elétrico não ter uma ação de 

estabilização da cor do vinho, como tem o dióxido de enxofre.  

Os valores dos campos elétricos para inativação microbiana são mais elevados do que na 

eletroporação de células vegetais (Toepfl et al., 2006a), tendo sido estudado que, para esse 

fim, terão que ser utilizados campos elétricos com uma intensidade superior a 10kV/cm para 

obter uma significativa inativação microbiana (Lebovka et al., 2001). 

 

2.3.1. Conceitos: CEP, eletroporação e potencial da membrana plasmática 

Um campo elétrico é um campo vetorial gerado por uma carga elétrica ou uma distribuição 

de cargas. Quando os vetores têm a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo 

sentido, o campo elétrico é considerado uniforme, como é o caso do campo elétrico pulsado. 

Num campo elétrico uniforme a intensidade, em V/cm, é definida pela equação (1): 

E =  

Onde V representa a diferença de potencial entre dois elétrodos com cargas opostas, em 

Volts e d representa a distância entre esse elétrodos, em cm. 

Durante a eletroporação, um campo elétrico é obtido quando uma diferença de potencial é 

aplicada entre dois elétrodos, no meio dos quais se encontram as células que serão 

eletroporadas. Durante este processo é gerada uma potência elétrica, em Watts, que é 

definida pela equação (2): 

W= V x I x L x n 

Onde V representa a tensão elétrica, em Volts, I representa a intensidade da corrente 

elétrica, em Amperes, L representa a largura de pulso, em segundos e n representa o 

número de pulsos por segundo (Puértolas et al., 2012) 
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Outro ponto relevante do processo de eletroporação é a variação do potencial da membrana 

celular. O campo elétrico gerado altera a diferença de potencial da membrana, como 

descrito pela equação (3):  

∆V= ( λi ) . g( r ) . E . cos(α   

Onde V representa a diferença de potencial na membrana; λi representa as condutividades 

da membrana, do citoplasma e do meio extracelular; r representa o raio da célula; E 

representa a intensidade do campo elétrico aplicado; e  representa o ângulo entre o ponto 

considerado na membrana e a direção do campo elétrico, conforme exemplificado na figura 

2. (Chang et al., 1992; Gehl, 2003).    

 

 

 

.  

 

 

Fig. 2- Esquema representativo duma célula, onde se evidencia o ângulo e a direção do campo elétrico (E). 

(extraído de Sack et al., 2010) 

 

2.3.2. Utilização de CEP como processo de extração na indústria vinícola 

Os CEP são considerados um processo de extração, simultaneamente, não térmico e físico 

onde são aplicados pulsos de alta intensidade elétrica, que podem ser repetidos 

(constituindo o número de pulsos) durante intervalos de tempo muito pequenos (na ordem 

dos microssegundos) a uma substância que está situada entre dois elétrodos. Este efeito 

provoca uma quebra localizada das membranas plasmáticas das células, que leva a uma 

permeabilização temporária ou permanente dessas mesmas células, dependendo da 

intensidade aplicada e do tempo da aplicação (Donsi et al., 2010; Bazhal et al., 2001; Knorr 

et al., 1998; Redondo et al., 2013).  

Esta tecnologia pode aumentar a quantidade de compostos fenólicos no vinho final ou 

reduzir a duração do tempo da maceração, com um consumo baixo de energia (Raso et al., 

2003; López et al., 2009; Puértolas et al., 2010b; Delsart et al., 2012). Puértolas et al., 

(2010b) fixaram um custo para a tecnologia em fluxo contínuo de produção de 0,33€ por 

tonelada e Toepfl et al., (2006b) apontaram para possíveis consumos energéticos inferiores 
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a 10 kJ/kg. Corrales et al., (2008) observaram na extração de antocianinas das peliculas de 

uvas que, os CEP têm um menor consumo de energia, em comparação com outras técnicas 

de extração e não aumentam tanto a temperatura do mosto, para além do tempo necessário 

para o tratamento ser menor (microssegundos) do que o necessário nos tratamentos por 

alta pressão hidrostática e ultra-sons (vários minutos). Darra et al., (2013) compararam três 

processos de extração de antocianinas e taninos na casta Cabernet Franc, um tratamento 

térmico (50ºC, 15 min, 125 kJ/kg), três tratamentos por ultra-som (24 kHz, 5 min, 121 kJ/kg; 

24 kHz, 10 min, 242 kJ/kg; 24 kHz, 15 min, 363 kJ/kg) e dois tratamentos por CEP (0,8 

kV/cm, 100 ms, 42 kJ/kg; 5 kV/cm, 1 ms, 53 kJ/kg), observando que ambos os tratamentos 

por CEP tiveram um melhor rendimento na extração de antocianinas e taninos (aumentos 

em cerca de 60%), sendo também os tratamentos que consumiram menos energia (42 e 

53kJ/kg). Comparando os outros dois processos, os autores observaram que o tratamento 

de ultra-som mais longo (15 min) foi mais eficaz na extração que o tratamento térmico, 

embora tenha sido consumido mais energia. 

Num estudo realizado por López-Alfaro et al., (2013) que tinha como objetivo verificar a 

extração de estilbenos (compostos fenólicos não-flavonóides) através dos CEP antes da 

fermentação, que veio a verificar aumentos acima dos 50% do teor destes compostos em 

mostos provenientes de castas Tempranillo (Tinta Roriz), Graciano (Tinta Miúda) e 

Grenache, também demonstrou que os níveis de potássio e de ácidos orgânicos 

aumentaram, compostos esses que também existem nas películas e que, por isso, foram 

também extraídos. Assim sendo, foram observados efeitos diferentes na composição 

química dos mostos, nomeadamente ao nível do pH e da acidez total, onde se verificou que 

o mosto de Graciano não foi afetado, mas o mesmo já não aconteceu nos mostos de 

Tempranillo e Grenache, que viram os seus valores de pH aumentarem e os seus valores de 

acidez total diminuir, o que levou os autores a entender que este efeito está relacionado com 

a variedade. López et al., (2008a) já tinham observado que a variedade influencia a 

eficiência do tratamento em vários parâmetros analíticos. Vários estudos relatam que a 

acidez total e o pH não são alterados pelos tratamentos de CEP em processamento de 

sumos de maçã, de laranja e de uva (Elez-Martinez et al., 2005; Garde-Cerdán et al., 2007a; 

Zárate-Rodríguez et al., 2002). 

Comparando o efeito extrativo dos CEP com outras técnicas extrativas na indústria vinícola, 

como a extração através da ação enzimática, Puértolas et al., (2009) compararam duas 

preparações enzimáticas e um tratamento de CEP e após 3 meses de armazenamento a 

intensidade da cor, o teor de antocianinas e o índice de polifenóis totais tiveram um aumento 

muito mais significativo no vinho tratado com CEP do que com as preparações enzimáticas.  
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2.4. Membrana plasmática: estrutura e funções 

A membrana plasmática é um constituinte das células vegetais, que se situa entre a parede 

celular e o citoplasma. É constituída por lípidos intercalados com proteínas e hidratos de 

carbono, funcionando como uma barreira de permeabilidade que permite à célula manter um 

meio químico apropriado para os seus processos metabólicos, regular o volume 

citoplasmático e transferir informação sob a forma de sinais químicos e elétricos (Alberts et 

al., 1994; Berne et al., 1998) 

A disposição das moléculas da membrana foi descrita por Singer & Nicholson (1972), onde 

os autores descreveram que os lípidos formam uma camada dupla e contínua, no meio da 

qual se encaixam moléculas de proteína. A dupla camada de fosfolípidos é fluída e as 

proteínas mudam de posição continuamente, como se fossem peças de um mosaico, tendo 

sido por isso que esse modelo recebeu o nome de Modelo do Mosaico Fluído.   

 

Fig. 3- Modelo do Mosaico Fluído: Bicamada fosfolipídica (A), Colesterol (B), Proteínas intrínsecas (C) e 

extrínsecas (D), glicoproteínas (E), Glicolípidos (F) e Glicocálice (G). (extraído de Moreira et al., 2001)  

Os principais lípidos presentes na membrana são os fosfolípidos, o colesterol e os 

glicolípidos e sua distribuição pelas duas camadas é assimétrica. Os fosfolípidos dispõem-

se numa camada dupla com a porção hidrofóbica apolar (caudas dos ácidos gordos) dirigida 

para o centro da membrana e com a porção hidrofílica polar (cabeça com terminal fosfato) 

direcionada para o exterior ou para o interior da célula. As proteínas são responsáveis pela 

maioria das funções da membrana celular e dividem-se, com base na força de interação 

com os fosfolípidos, em intrínsecas e extrínsecas. Os hidratos de carbono ligam-se à 

superfície externa das proteínas e dos lípidos, formando, respetivamente, as glicoproteínas 

e os glicolípidos. A camada resultante dos hidratos de carbono na superfície membranar 

externa constitui o glicocálice (Moreira et al., 2001). 

Uma das propriedades da membrana é ser selectivamente permeável, isto é, possibilita a 

passagem de algumas substâncias e dificulta ou impede a passagem de outras. Essa 

passagem pode dar-se a favor ou contra o gradiente de concentração dos meios intracelular 
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e extracelular. Se essa passagem se der a favor do gradiente de concentração, estamos 

perante um transporte passivo, onde não haverá dispêndio de energia por parte da célula. 

São exemplos deste tipo de transporte a difusão da glicose, a osmose e a passagem de iões 

através de canais iónicos. Se por outro lado, a passagem se der contra o gradiente de 

concentração, haverá dispêndio de energia por parte da célula e estamos perante um 

transporte ativo, como é o caso do transporte através de bombas de protões (Azevedo, 

2005). 

De salientar ainda que, os gradientes de concentração dos iões e o seu movimento através 

da membrana produzem uma diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior da 

membrana que, na maior parte das células, o valor desse potencial é de -60 ou -70 mV, 

onde o sinal negativo indica que o interior da célula apresenta carga negativa em relação ao 

exterior e isso se deve unicamente a um ligeiro excesso de catiões no exterior da célula 

(Azevedo, 2005). 

 

2.4.1. Efeito da eletroporação na membrana plasmática 

Quando as células das películas das uvas são submetidas a CEP, a diferença de potencial 

através da membrana plasmática das células aumenta, aumentando a permeabilidade das 

membranas, ocorrendo um fenómeno denominado de eletroporação (Chang et al., 1992; 

Vorobiev et al., 2008). Ho & Mittal (1996) atribuíram ao efeito dos CEP uma redução da 

espessura da bicamada lipídica das membranas celulares devido à passagem de moléculas 

de fosfolípidos para o meio exterior da célula com o aumento localizado da temperatura. Os 

CEP podem variar com a intensidade de campo aplicado, o número de pulsos e a duração 

do pulso, que corresponde a uma determinada energia aplicada, que depende da 

condutividade do meio.  

Os campos elétricos gerados durante a eletroporação provocam o aparecimento de poros 

aquosos ou hidrofílicos nas membranas plasmáticas, os quais possibilitam a saída de 

compostos que constituem o interior das células através de processos de difusão, a favor do 

gradiente de concentração e sem gasto de energia (Neumann et al., 1982; Vorobiev et al., 

2008; Chen et al., 2006; Yuan, 2007).  

Zimmerman (1986) constatou que a membrana plasmática ao ter cargas com polaridades 

opostas no lado interno e externo devido aos iões presentes, a exposição a um campo 

elétrico no exterior aumenta a pressão de compressão sobre a membrana causada pela 

atração entre as cargas opostas, induzindo, simultaneamente, a uma desagregação da 

membrana, que por sua vez, aumenta a tração eletrostática entre os dois lados. Quando a 

compressão elétrica excede a resistência das membranas há a formação de poros. 
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Greenham (1966) propôs um valor na ordem dos 3000 Ωcm2 para a resistência elétrica 

específica das membranas plasmáticas das células vegetais, onde a formação de poros 

permite reduzir essa resistência, pois possibilita um melhor fluxo da corrente elétrica. 

O processo de formação de poros pode ser dividido em três etapas principais: a formação e 

o fechamento de poros muito pequenos nos primeiros microssegundos; a expansão rápida 

de alguns destes poros nos microssegundos seguintes; e o fechamento dos mesmos, que 

varia de segundos a minutos após a aplicação do campo elétrico (Chang et al., 1992). Esta 

dinâmica de abertura e fechamento dos poros é importante, pois está diretamente 

relacionada com a viabilidade das células após a eletroporação. Quando a formação dos 

poros é de curta duração, ou a intensidade de tratamento é baixa, a eletroporação é 

considerada reversível, mas se o processo de abertura dos poros se prolongar no tempo, se 

houver um aumento da intensidade do campo elétrico ou se aumentarem o número de 

pulsos ou a largura dos pulsos aplicados, haverá uma formação de poros de maiores 

dimensões, aumentando os danos nas membranas e os poros podem não voltar a fechar, 

designando-se assim, eletroporação irreversível (Agarwal et al., 2009; Angersbach et al., 

2000). Na figura 4 está representado o processo implícito da eletroporação da membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4- Esquema da dinâmica da formação de um poro na membrana plasmática. (1) Membrana intacta antes da 

eletroporação; (2) Início da desagregação da membrana após eletroporação; (3) Formação de um poro 

hidrofóbico; (4) Formação de um poro hidrofílico com passagem de solutos; (5) Fechamento do poro, ocorrendo 

uma eletroporação reversível; (6) Manutenção do poro, ocorrendo uma eletroporação irreversível. (adaptado de 

Weaver, 1992)  
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A intensidade do campo elétrico crítico para induzir a permeabilização das membranas está 

dependente da geometria da célula e do seu tamanho, mas segundo Heinz et al., (2002) 

está na ordem dos 0,5-2 kV/cm para células vegetais (células que podem variar no tamanho 

entre 40 e 200 µm) e na ordem dos 12-20 kV/cm para microorganismos (células que podem 

variar no tamanho entre 1 e 10 µm). Já antes, Weaver (1996) tinha chegado a uma 

conclusão semelhante, onde observou que o valor do campo elétrico necessário para 

permeabilizar as membranas plasmáticas de células era menor para sistemas celulares 

maiores. 

A figura 5 compara o que acontece quando os bagos são tratados com uma intensidade de 

campo de 0,7 kV/cm durante 200 ms, onde se pode constatar que as camadas de células 

das películas tratadas são muito compactadas em comparação com as não tratadas. O 

maior grau de compactação é observado na hipoderme interior. Este fenómeno está 

relacionado com a aplicação do campo elétrico externo que levou a um aumento do 

potencial da membrana, onde esse aumento é proporcional ao tamanho das células 

(Janositz et al., 2010).  

 

Fig. 5- Vista ao microscópio de um corte transversal de um bago de uva não tratado a (0 kV/cm) e de um bago 

de uva tratado b (0,7 kV/cm, 200 ms, 31 Wh/kg). Observação feita imediatamente a seguir ao tratamento (dia 0).  

(E epiderme; eH hipoderme externa; iH hipoderme interna; S película; P polpa) (adaptado de Delsart et al., 2013) 

 

A figura 6 demonstra uma comparação entre células não tratadas e células tratadas com 

uma intensidade de campo de 4 kV/cm durante 1 ms, onde se pode observar que as células 

tratadas dilataram, mas as membranas parecem ter sido menos afetadas que no tratamento 

0,7 kV/cm por 200 ms. Esta situação levou Delsart et al., (2013) a crerem que apesar do 

tratamento c ter sido mais curto e ter consumido menos energia, para a extração dos 

compostos celulares é preferível um tratamento de menor intensidade mas mais prolongado, 

neste caso, o tratamento b. Foi ainda verificado que, o tratamento de maior intensidade e de 
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menor duração causou uma maior extração de taninos dos vacúolos das células, enquanto 

que, o tratamento de menor intensidade e maior duração teve um efeito maior sobre os 

taninos das paredes celulares, o que levou os autores a porem a hipótese do tratamento por 

eletroporação permitir uma extração mais seletiva dos componentes celulares, relativamente 

a outros processos de extração. 

 

Fig. 6- Vista ao microscópio de um corte transversal de um bago de uva não tratado a (0 kV/cm) e de um bago 

de uva tratado c (4 kV/cm, 1 ms, 4 Wh/kg). Observação feita imediatamente a seguir ao tratamento (dia 0). (E 

epiderme; eH hipoderme externa; iH hipoderme interna; S película; P polpa). (adaptado de Delsart et al., 2013) 

 

3. Objetivos do trabalho 

Com a realização deste trabalho pretendeu-se estudar os efeitos da eletroporação na 

extração de compostos fenólicos das uvas à escala industrial, aplicando campos elétricos 

pulsados a uvas desengaçadas e esmagadas. Para tal, foram analisados diversos 

parâmetros em três fases da maceração (mosto) e após a fermentação malolática (vinho 

final), pretendendo-se que esta tecnologia acelere e aumente a presença de compostos 

fenólicos no vinho final, sem utilização de enzimas. 
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4. Material e métodos 

4.1. Considerações Gerais 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas amostras de mosto, tratado (com a 

aplicação dos CEP) e não tratado, na fase de maceração/fermentação no primeiro, terceiro 

e quarto dia e amostras de vinho tratado e não tratado. Todas as amostras foram 

gentilmente cedidas pelo Eng.º Mário Andrade (Sociedade Agrícola de Rio Frio).  

 

4.2. Caracterização das amostras e Delineamento experimental 

As amostras de mosto e vinho utilizadas na realização deste trabalho, provieram de uma 

parcela de vinha na região de Palmela, cuja casta plantada era Cabernet Sauvignon, com 

6,20 ha, orientada de Norte para Sul, com um declive plano e instalada sobre um solo de 

textura franco-arenosa com baixa retenção de água. A vindima foi realizada a 8 de Outubro 

de 2013, teve um rendimento de 5 ton/ha e um teor alcoólico provável de 13,6% (v/v). 

As amostras de mosto tratado e não tratado foram recolhidas, tal como referido, na fase de 

maceração/fermentação no primeiro, terceiro e quarto dia, e submetidas a análises sumárias 

e específicas quanto à componente fenólica e à sua evolução, no Laboratório de Enologia 

do edifício Ferreira Lapa, no Instituto Superior de Agronomia. As amostras de vinho foram 

recolhidas após a fermentação malolática e, para estas, também a composição fenólica foi 

analisada e comparada, no mesmo laboratório anteriormente referido. 

 

4.2.1. Vinificação 

A vinificação de ambas as amostras foi idêntica, exceptuando o tratamento por 

electroporação (CEP) a que uma delas esteve sujeita. As uvas foram desengaçadas e 

esmagadas, foi aplicada uma dose de 5 g/hL de sulfuroso em forma de bissulfito de amónio 

77% e foram enviadas para duas cubas de fermentação de 25000 L até perfazerem cerca 

de 75% da sua capacidade total. Numa das cubas, as uvas tiveram expostas a um sistema 

de geração de CEP colocado entre o sistema de desengaçador/esmagador e a cuba de 

fermentação, ligado à mangueira de transporte. As inoculações foram feitas no primeiro dia 

de encubação com leveduras exógenas e as fermentações decorram a temperaturas de 

28ºC. Foram realizadas delestages uma vez por dia durante os primeiros 4 dias e 

remontagens de 5 min por hora durante os 3 dias seguintes. Ao oitavo dia de encubação foi 

feita a sangria, onde o vinho/mosto passou a fermentar sem o contacto com as massas. No 

final da fermentação alcoólica, iniciou-se a fermentação malolática. 
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4.2.2. Equipamento de CEP utilizado 

O sistema de geração de campos elétricos pulsados utilizado neste trabalho foi o modelo 

“EPULSUS® - PM1-10 EnergyPulse Systems. Lda.”. Este sistema está concebido para 

aplicações industriais de impulsos repetitivos de energia. O sistema permite aplicar na 

câmara de tratamento (figura 7) campos elétricos até 700 V/cm de intensidade, entre 1 e 

200 microssegundos de largura de pulso, de 1 até 200 pulsos por segundo, uma corrente 

até 150 A e tem uma potência máxima de 3,5 kW. O sistema possui capacidade para tratar 

um fluxo de mosto de cerca de 10 ton/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 7- Câmara de tratamento.       Fig. 8- Sistema de geração de CEP em funcionamento. 
 

 

4.2.3. Tratamento efetuado pelo equipamento de CEP 

O tratamento foi efetuado no próprio dia da vindima, após a receção das uvas e aplicado 

apenas a uma parte dessas uvas (desengaçadas e esmagadas). Consistiu na aplicação 

(quadro 1) duma intensidade de campo de 0,5 kV/cm, com uma duração de 5 ms e um 

consumo de energia de 0,56 kJ/kg. O fluxo de material foi de 5 kg/s, a câmara de tratamento 

tinha um volume total a que corresponde uma massa de 6 kg e uma densidade mássica de 

energia de 0,56 kJ/kg. O sistema de geração de CEP estava intercalado com as mangueiras 

de transporte do mosto do desengaçador/esmagador até à cuba de maceração/fermentação 

(figura 8). 

Os valores dos conceitos utilizados, e respetivas unidades, para o cálculo da intensidade do 

campo elétrico necessário e da energia produzida na realização deste trabalho estão 

indicados no quadro seguinte. 
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Quadro 1- Valores dos conceitos elétricos utilizados no tratamento de CEP efetuado. 

Tensão Elétrica (V) 7000 V 

Intensidade média da corrente elétrica (I) 80 A 

Largura de pulso (l) 50 μs (5,0 x 10-5 s) 

Nº pulsos (n) 100 pulsos/s 

Potência elétrica (W) 2800 W 

Distância entre elétrodos (d) 14 cm 

Intensidade do campo elétrico (E) 500 V/cm ou 0,5 kV/cm 

 

4.3. Metodologia das análises referentes à composição fenólica 

As amostras de mosto foram submetidas às análises de intensidade de cor, tonalidade de 

cor, fenóis totais e antocianinas totais através do método de Ribéreau-Gayon (realizadas em 

Outubro de 2013).  

As amostras de vinho foram submetidas às análises de intensidade de cor, tonalidade de 

cor, antocianinas totais através do método de Ribéreau-Gayon e através do método de 

Somers, antocianinas coradas, grau de ionização das antocianinas, fenóis totais, pigmentos 

totais, pigmentos poliméricos, índice de polimerização dos pigmentos e poder tanante 

(realizadas em Abril de 2014). 

Antes de proceder às análises, todas as amostras foram centrifugadas a uma rotação de 

10000 rpm, durante 15 minutos. 

 

4.3.1. Intensidade da cor  

O método aprovado pelo OIV define que a cor como a soma das absorvâncias a 420 nm, 

520 nm e 620 nm da amostra de vinho referente a 1 cm de percurso ótico. Os resultados 

foram expressos em unidades de absorvância (ua) e têm de ser multiplicados pelo fator de 

equivalência a 1 cm de percurso óptico. 

Intensidade (ua) = (A420 + A520 + A620) x 10 
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4.3.2. Tonalidade da cor 

Segundo Sudraud (1958), a tonalidade da cor corresponde ao quociente entre a absorvância 

a 420 nm e a absorvância a 520 nm. Os resultados foram expressos em unidades de 

absorvância (ua). 

Tonalidade (ua) =  

 

4.3.3. Fenóis totais  

O método proposto por Ribéreau-Gayon (1970) determina os fenóis totais pelo Índice de 

Polifenóis Totais (IPT) através da leitura da absorvância a 280 nm. Os resultados foram 

expressos em mg/L de ácido gálhico através da curva padrão abaixo referida e multiplicados 

pelo respetivo fator de diluição, que foi de 1:100. 

 

Y = 0.0309x – 0.0169, 

com y a corresponder ao valor de absorvância a 280 nm e x a corresponder à concentração 

em ácido gálhico. 

 

4.3.4. Antocianas totais  

O método proposto por Ribéreau-Gayon et al., (1965) baseia-se na propriedade da 

descoloração das antocianinas pelo bissulfito em meio ácido e são determinadas através da 

diferença entre as leituras das absorvâncias a 520 nm de soluções sem adição de bissulfito 

e com adição de bissulfito. Os resultados foram expressos em mg/L de malvidina 3-

glucósido e obtidos através de uma curva padrão. 

 

Antocianinas totais (mg/L) = 
,

 
 

O método proposto por Somers & Evans (1977) determina que as antocianinas totais são 

obtidas através da diferença entre as leituras das absorvâncias a 520 nm em meio ácido e 

após a descoloração pelo ião bissulfito. Os resultados foram expressos em mg/L de 

malvidina 3-glucósido e têm de ser multiplicados pelos respetivos fatores de diluição. 

 

Antocianinas totais (mg/L) = (A520
HCl

 x101 –  x A520
SO2 x 10) x 20 
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4.3.5. Antocianas coradas  

O método de Somers & Evans (1977) calcula as antocianinas que ao pH do vinho 

apresentam cor vermelha através da diferença entre as absorvâncias a 520 nm da amostra 

antes e depois da descoloração pelo ião bissulfito. Os resultados foram expressos em mg/L 

de malvidina 3-glucósido e têm de ser multiplicados pelos respetivos fatores de diluição. 

Antocianinas coradas (mg/L) = (A520 x 10 – A520
SO2 x10) x 20 

 

4.3.6. Grau de ionização das antocianinas 

No método de Somers & Evans (1977), o grau de ionização das antocianinas corresponde 

ao quociente entre as antocianinas coradas e as antocianinas totais. Os resultados foram 

expressos em percentagem. 

Grau de ionização (%) = 
	

	
 x 100 

 

4.3.7. Pigmentos Totais  

De acordo com Somers & Evans (1977) o método consiste na acidificação da amostra com 

HCl para um valor de pH próximo de 1, onde quase todas as antocianinas estão sob a forma 

de catião flavílio (cor vermelha) e onde os pigmentos poliméricos não são muito afectados 

por essa mesma acidificação. Logo, como praticamente todos os pigmentos se encontram 

na forma corada, realizou-se uma leitura a 520 nm referente a 1 cm de percurso óptico. Os 

resultados são expressos em unidades de absorvância (ua) e têm de ser multiplicados pelo 

fator de diluição. 

PT (ua) = A520
HCl x 101 

 

4.3.8. 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 descolora as antocianinas monoméricas, 

permanecendo os pigmentos poliméricos inalterados. Assim, a determinação dos pigmentos 

poliméricos ocorreu através de uma leitura a 520 nm, em presença do ião referido. Os 

resultados são expressos em unidades de absorvância (ua) e têm de ser multiplicados pelo 

fator de equivalência a 1 cm de percurso óptico. 

PP (ua) = A520
SO2 x 10 
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4.3.9. Índice de Polimerização dos Pigmentos  

De acordo com Somers & Evans (1977) o índice de polimerização dos pigmentos consiste 

na proporção de cor existente no vinho devido aos pigmentos poliméricos. É dado pelo 

quociente entre os pigmentos poliméricos e a os pigmentos totais, em percentagem.  

 

IPP (%) =  x 100 

4.3.10. Poder Tanante 

De acordo com De Freitas e Mateus (2001), o poder tanante dos vinhos caracteriza-se pela 

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

interagirem com as proteínas, formando agregados insolúveis. As amostras do vinho 

centrifugado foram diluídas (1:50) com uma solução modelo (solução hidroalcoólica 12% 

(v/v), ácido tartárico 5 g/L e pH 3,2 previamente filtrada). Mediu-se o valor da turbidez de 

cada solução num turbidímetro (d0 – amostra em branco) por nefelometria, de seguida 

adicionou-se 150 μL de uma solução de albumina bovina (0,8 g/L), agitou-se e armazenou-

se, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz durante 45 minutos. Ao fim desse tempo, 

mediu-se novamente o valor da turbidez de cada solução (d) e determinou-se o poder 

tanante através da expressão: 

Poder tanante (NTU/mL) = 
,
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4.4. Metodologia das análises sumárias ao vinho 

Foram realizadas análises sumárias ao vinho para perceber a sua composição físico-

química e se ela podia influenciar algum dos resultados obtidos (realizadas em Abril de 

2014). A metodologia das análises realizadas é descrita no quadro seguinte.  

Quadro 2- Metodologia utilizada para realizar as análises sumárias ao vinho. 

Parâmetro analisado Método utilizado 

Teor alcoólico volumétrico Ebuliometria (Curvelo-Garcia, 1988) 

Densidade Aerometria (OIV, 2014) 

Acidez total 
Método usual do OIV 

(Método OIV-MA-AS313-01) 

pH Potenciometria (OIV, 2014) 

Pesquisa da FML 
Método de cromatografia de papel 

(Ribéreau Gayon et al., 1982) 

SO2 total e SO2 livre Método de Ripper duplo (OIV, 2014) 

Açúcares Redutores 
Método do OIV 

(Método OIV-MA-AS311-01A) 

 

4.5. Análise estatística 

Para a análise estatística foram utilizados, para o mosto, o modelo Anova a dois fatores com 

interação e, para o vinho final, o teste t-student e o teste Wilcoxon-Mann-Whitney, ambos 

para amostras independentes e aleatórias. Para tal, foram utilizados os programas Excel 

2007 e IBM SPSS Statistic 20. 

O modelo Anova permite modelar uma variável resposta numérica (quantitativa), através de 

uma ou mais variáveis preditoras e a variável resposta numérica pode depender de um ou 

mais fatores. Assim, com o modelo a dois fatores com interação podemos comparar médias 

de duas ou mais populações definidas por dois ou mais fatores independentes. O efeito do 

fator A depende dos níveis em que ocorre o fator B (ou vice-versa), e esses dois fatores têm 

um efeito de interação entre eles. Como pressupostos, as variáveis têm que ser 

independentes, pertencer a uma distribuição normal e que as variâncias sejam iguais. As 

hipóteses consideradas são:  

- Fator A) H0: µ1 = µ2 = … = µa   vs   H1: Ǝ i,j   µi ≠ µj  i ≠ j; i,j = 1,…,a 

- Fator B) H0: µ1 = µ2 = … = µb   vs   H1: Ǝ i,j   µi ≠ µj  i ≠ j; i,j = 1,…,b 

- Interação) H0: y = 0 (não existe interação)   vs   H1: y ≠ 0 (há interação) 
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O teste t-student é um teste paramétrico adequado para comparar as médias de dois grupos 

de amostras independentes e aleatórias quando se verifiquem os seus pressupostos 

(distribuição normal e homogeneidade de variâncias). Utilizando um teste bilateral, são 

consideradas as seguintes hipóteses:  

H0: u1 – u2 = 0   vs   H1: u1 – u2 ≠ 0 

 

O teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney é uma alternativa ao teste t-student, 

pois não exige os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias. O único 

pressuposto exigido para a aplicação do teste Wilcoxon-Mann-Whitney é que as duas 

amostras sejam independentes e aleatórias e que as variáveis sejam numéricas ou ordinais. 

Utilizando um teste bilateral são consideradas as seguintes hipóteses:  

H0: F(X1) = F(X2)   vs   H1: F(X1) ≠ F(X2). 
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5. Resultados e Discussão 

Apresentam-se de seguida, os resultados das análises efetuadas: 

5.1 Mosto 

No quadro 3, pode ver-se que na intensidade da cor, os valores obtidos mais elevados 

foram registados ao quarto dia de maceração da amostra tratada e os mais baixos 

observaram-se no primeiro dia de maceração da amostra não tratada.  

Já no caso da tonalidade, os valores dentro de cada amostra tenderam a ser muito 

semelhantes, mas os valores da amostra não tratada tenderam sempre a ser mais elevados, 

causado essencialmente, por valores mais baixos nos tons avermelhados registados ao 

comprimento de onda de 520 nm e por valores mais altos nos tons amarelados registados 

ao comprimento de onda de 420 nm.  

Quadro 3 - Intensidade, tonalidade, fenóis totais e antocianinas totais ao longo da maceração das 

amostras não tratada e tratada (média ± desvio padrão).  

Amostra não tratada 

Intensidade (ua) Tonalidade (ua) Fenóis totais (mg/L) Antocianinas totais (mg/L)

1º dia 4,68±0,12 a* 1,140±0,008 b 1220,8±23,0 a 181,0±6,3 a 

3º dia 6,13±0,08 b 1,140±0,003 b 1399,9±13,1 b 213,3±5,2 b 

4º dia 5,53±0,15 c 1,110±0,002 a 1449,5±28,8 c 224,4±3,5 c 

Amostra tratada 

 
Intensidade (ua) Tonalidade (ua) Fenóis totais (mg/L) Antocianinas totais (mg/L)

1º dia 5,74±0,09 d 1,030±0,002 c 1410,7±36,0 d 252,8±2,9 d 

3º dia 6,80±0,10 e 1,030±0,000 c 1840,0±32,6 f 284,1±8,2 e 

4º dia 7,51±0,06 f 1,040±0,005 d 1748,3±24,7 e 288,7±6,2 f 

*Valores seguidos da mesma letra na coluna, não são significativamente diferentes para p=0,05 numa Anova a 2 
fatores com repetição para cada um dos parâmetros analisados e não comparados entre si. 

 

No que diz respeito aos fenóis totais, os valores mais elevados foram observados ao terceiro 

dia de maceração da amostra tratada e os mais baixos observaram-se no primeiro dia de 

maceração da amostra não tratada.  

Relativamente às antocianinas totais, que na fase de maceração foram somente obtidas 

pelo método proposto por Ribéreau-Gayon, os valores mais elevados registaram-se ao 

quarto dia de maceração da amostra tratada e os mais baixos ao primeiro dia de maceração 

da amostra não tratada. 
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No teste Anova realizado, foram também analisados os efeitos de interação dos fatores 

(Tratamento e Dia). Deste teste resultou que foi verificada a existência de efeitos de 

interação entre os fatores, pelo que se justifica nenhum dos valores partilhar semelhança 

estatística. 

5.1.1 Intensidade e tonalidade da cor durante a maceração 

Em cada dia de maceração, a intensidade foi sempre mais elevada na amostra tratada do 

que na não tratada. Resultados semelhantes foram obtidos por López et al. (2009), onde a 

intensidade atingiu um nível máximo ao quarto dia e os valores da amostra tratada foram 

sempre superiores aos valores da não tratada. Nesse estudo os autores referem que as 

diferenças dentro das amostras e entre as amostras foram mais elevadas do que no 

presente trabalho (2 a 5 ua contra 0,80 a 2 ua), no entanto, estas diferenças poderão ser 

influenciadas pela intensidade do tratamento superior (5 kV/cm) no estudo dos referidos 

autores. 

As frações dos tons amarelados (420 nm), avermelhados (520 nm) e azulados (620 nm) 

mantiveram-se semelhantes nos três dias em que se recolheram as amostras, mas 

diferentes entre os tratamentos. A amostra tratada apresentou menos tons amarelados e 

mais tons avermelhados (anexo 1). López et al. (2009) corroboraram estes resultados no 

seu estudo.  

De acordo com a figura 9 verificou-se que relativamente à intensidade das amostras, houve 

um aumento contínuo da intensidade da amostra tratada, provocado pelo aumento contínuo 

dos tons amarelados (420 nm), avermelhados (520 nm) e azulados (620 nm) ao longo da 

maceração, aumento esse que foi ligeiramente superior do primeiro para o terceiro dia. 

Contudo, o mesmo não aconteceu na amostra não tratada, que aumentou do primeiro para 

o terceiro dia, observando-se depois uma diminuição dos valores, verificada em todos os 

tons. Neste caso, o mesmo não foi obtido por López et al., (2009) que observaram um 

aumento contínuo ao longo da maceração em ambas as amostras, com os tons 

avermelhados e azulados a aumentarem e os tons amarelados a diminuírem.  

No que diz respeito à tonalidade (figura 9), os valores das duas amostras mantiveram-se 

constantes, pois apesar dos valores dos tons amarelados e avermelhados terem variado ao 

longo da maceração em ambas as amostras, a sua razão manteve-se constante. O mesmo 

não aconteceu a López et al., (2009) onde essa razão entre 420 nm e 520 nm foi-se 

alterando ao longo da maceração. 
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Fig. 9- Evolução ao longo da maceração da intensidade e da tonalidade das amostras em estudo. 

 

Relativamente ao modelo Anova aplicado ao parâmetro intensidade (anexo 2), realizando 

um teste F aos efeitos principais do fator Tratamento, verificou-se a existência de efeitos 

significativos, ao nível de significância de 0,05, do fator Tratamento na intensidade do mosto 

ao longo da maceração. O mesmo teste aos efeitos principais do fator Dia, verificou 

igualmente a existência de efeitos significativos, ao nível de significância de 0,05, do fator 

Dia na intensidade do mosto ao longo da maceração. Realizando um teste F aos efeitos de 

interação, verificou-se haver interação entre os fatores Tratamento e Dia ao nível de 

significância de 0,05, o que justifica as diferenças entre tratamentos e entre dias.  

Quanto à tonalidade, aplicando o mesmo modelo estatístico (anexo 2), no teste F aos efeitos 

principais dos fatores Tratamento e Dia verificou-se a existência de efeitos significativos, ao 

nível de significância de 0,05, dos fatores na tonalidade do mosto ao longo da maceração. 

Realizando um teste F aos efeitos de interação, verificou-se a hipótese de haver interação 

entre os fatores Tratamento e Dia ao nível de significância de 0,05. Contudo, utilizando um 

teste de Tukey para comparação de médias, verificou-se, em ambas as amostras, a 

hipótese de o primeiro e o terceiro dia não serem estatisticamente diferentes. 

5.1.2. Concentração de fenóis totais durante a maceração 

Em cada dia de maceração, a amostra tratada apresentou sempre valores mais elevados do 

que a não tratada. A gama de resultados atingidos ao terceiro dia de maceração da amostra 

não tratada tendeu a ser semelhante à gama de resultados atingidos ao primeiro dia de 

maceração da tratada, o que parece indicar que o tratamento, só por si, poderá provocar 
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uma antecipação da maceração por 2 dias. López et al., (2009) relataram que a amostra 

tratada teve sempre valores mais elevados do que a não tratada, que a máxima 

concentração foi atingida ao quarto dia de maceração e que, ao terceiro dia, os valores da 

amostra tratada foram superiores aos valores registados ao quarto dia da não tratada. Assim 

sendo, neste estudo, o tratamento permitiria antecipar a maceração, pelo menos, 1 dia. 

Puértolas et al., (2010c), com tratamentos de intensidades superiores ao realizado (2, 5 e 7 

kV/cm), também chegaram a resultados semelhantes aos autores anteriores, isto é, as 

amostras tratadas registaram sempre valores mais elevados do que as amostras não 

tratadas, sendo que, a concentração de fenóis totais atingiu um máximo por volta do quarto 

dia. 

Constatou-se ainda que a amostra não tratada teve um aumento contínuo da concentração 

de fenóis totais ao longo da maceração (figura 10), o que não veio a acontecer com a 

amostra tratada, onde houve um ligeiro decréscimo não relevante dessa mesma 

concentração do terceiro para o quarto dia, embora estatisticamente significativo. O mesmo 

não foi obtido por López et al., (2009), que constataram que a concentração foi sempre 

aumentando ao longo da maceração, em todas as amostras. Já Puértolas et al., (2010c), 

também observaram um aumento da concentração de fenóis totais de todas as amostras ao 

longo da maceração e que, depois de atingir um máximo por volta do quarto dia, esses 

valores permaneceram praticamente constantes até ao final da fermentação. 

 
Fig. 10- Evolução dos fenóis totais das amostras em estudo ao longo da maceração. 
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Em relação ao modelo Anova aplicado aos fenóis totais (anexo 2), realizando um teste F aos 

efeitos principais dos fatores Tratamento e Dia, verificou-se a existência de efeitos 

significativos dos fatores na concentração dos fenóis totais ao longo da maceração, ao nível 

de significância de 0,05. Realizando um teste F aos efeitos de interação, verificou-se haver 

interação entre os fatores Tratamento e Dia, ao nível de significância de 0,05. 

5.1.3. Concentração de antocianinas totais durante a maceração 

Tal como nos anteriores parâmetros, a amostra tratada apresentou sempre valores mais 

elevados do que a amostra não tratada, em cada dia de maceração. Analisando a gama de 

resultados obtidos das duas amostras, pode-se verificar que, no primeiro dia da amostra 

tratada, a concentração de antocianinas totais foi superior à concentração da amostra não 

tratada, no quarto dia, o que parece levar a dizer que o tratamento, por si só, poderá 

antecipar a maceração por mais de 3 dias, no que diz respeito à concentração de 

antocianinas totais. López et al., (2009), também verificaram que ao quarto dia de 

maceração se registaram os valores mais elevados de antocianinas totais em todas as 

amostras, comparativamente aos dias anteriores, e que as amostras tratadas também 

tiveram sempre valores mais elevados do que as amostras não tratadas. Por seu lado, 

Puértolas et al., (2010c), observaram que as amostras tratadas tiveram sempre valores 

superiores às amostras não tratadas e que os valores máximos da concentração de 

antocianinas totais foram atingidos um pouco depois do quarto dia, em todas as amostras, 

verificando a partir daí e até ao final da fermentação, valores mais constantes. Para além 

disso, os autores também verificaram que os valores máximos obtidos ao quarto dia nas 

amostras não tratadas foram atingidos antes do segundo dia de maceração nas amostras 

tratadas, possibilitando, ao que tudo indica, uma antecipação da maceração de 2 dias. 

Observando a figura 11, verificou-se que ambas as amostras tiveram um aumento contínuo 

ao longo da maceração, onde esse aumento se verificou mais significativo do primeiro para 

o terceiro dia, também em ambas as amostras. López et al., (2009) e Puértolas et al., 

(2010c) também verificaram que, em todas as amostras, a concentração de antocianinas 

totais foi aumentando continuamente ao longo da maceração.  



31 
 

 
        Fig. 11- Evolução das antocianinas totais das amostras em estudo ao longo da maceração. 
 

Tendo em consideração o modelo Anova aplicado às antocianinas totais (anexo 2), 

realizando um teste F aos efeitos principais do fator Tratamento e aos efeitos do fator Dia, 

verificou-se a existência de efeitos significativos, ao nível de significância de 0,05, de ambos 

os fatores na concentração das antocianinas totais ao longo da maceração. No entanto, 

realizando um teste F aos efeitos de interação, verificou-se que não houve interação entre 

os fatores Tratamento e Dia ao nível de significância de 0,05.  

 

5.2. Análise físico-química do vinho final 

Com base no quadro 4 que se refere à análise sumária dos vinhos, estes parâmetros não 

parecem ser influenciados pelo tratamento, pois não se observaram diferenças significativas 

entre as duas amostras, com a exceção dos açúcares redutores. López et al., (2008a), 

através de tratamentos com intensidades mais elevadas (5 e 10 kV/cm), já tinham verificado 

que os tratamentos não tinham efeito sobre o teor alcoólico, pH, acidez total, mas também 

sobre os açúcares redutores. Contudo, Delsart et al., (2013) levantaram objeções a esta 

relação, preferindo referir que as variações observadas em diferentes estudos podem estar 

mais relacionadas com a variedade das uvas, a sua qualidade, o seu estado sanitário e a 

vinificação. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

1º dia 3º dia 4º dia

m
g

/L
 m

al
vi

d
in

a 
3-

g
lu

có
si

d
o

Evolução das antocianinas totais ao longo da maceração

Amostra tratada

Amostra não tratada



32 
 

Quadro 4- Valores das análises sumárias efetuadas ao vinho. 

Parâmetro analítico Amostra não tratada Amostra tratada 

Teor alcoólico volumétrico (% v/v) 13,0 13,1 

Densidade 1,0020 0,9960 

Acidez total (g ácido tartárico/L) 7,5 6,8 

pH 4,05 3,90 

Pesquisa da FML Positiva Positiva 

SO2 livre (mg/L) 6 10 

SO2 total (mg/L) 38 42 

Açúcares Redutores (g/L) 5,6 2,2 

 

5.3. Intensidade e tonalidade da cor do vinho final 

De acordo com o quadro 5, a intensidade da cor foi mais elevada na amostra tratada do que 

na amostra não tratada, o que não se veio a verificar no caso da tonalidade, onde a amostra 

não tratada registou um valor ligeiramente superior, relacionado com valores de tons 

amarelados superiores à tratada.  

Quadro 5 – Intensidade e Tonalidade em amostra não tratada e tratada de vinho final (média ± desvio 

padrão). 

 
Intensidade 

(ua) 

Tonalidade 

(ua) 

Amostra 

não tratada 
5,33±0,15 a 1,168±0,004 b 

Amostra 

tratada 
7,29±0,01 b 1,074±0,002 a 

*Valores seguidos da mesma letra na coluna, não são significativamente diferentes para α=0,05 num teste de t-

student e num teste Wilcoxon-Mann-Whitney. 
 

A amostra tratada apresentou menos tons amarelados e tons avermelhados e azulados 

mais elevados (anexo 3). Comparando a fase da maceração com o vinho final, verificou-se 

que ambas as amostras registaram um ligeiro decréscimo nos valores de intensidade e 

ligeiro aumento na tonalidade, quando comparadas com o quarto dia de maceração (quadro 

3), aumento esse que foi mais significativo na amostra não tratada. Essas alterações 

estiveram relacionadas, principalmente, com a diminuição dos tons azulados e com o 

aumento dos tons amarelados, em ambas as amostras. López et al., (2009) chegaram a 
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resultados semelhantes para este dois parâmetros, onde verificaram que a intensidade de 

cor era mais elevada nas amostras tratadas do que nas amostras não tratadas e a 

tonalidade era ligeiramente superior na amostra não tratada, mas, comparativamente ao 

quarto dia de maceração, a intensidade da cor teve uma subida na amostra tratada e uma 

ligeira descida na não tratada. No caso da tonalidade, os autores referem que foi observado 

um ligeiro decréscimo nas duas amostras, provocado por uma ligeira subida da fração dos 

tons avermelhados.  

Recorrendo a um teste de hipóteses t-student para comparação de médias de duas 

amostras independentes com variâncias iguais, constatou-se que ao nível da intensidade, 

há evidência experimental para dizer que as médias das duas amostras são 

estatisticamente diferentes relativamente à intensidade da cor. Apesar de se poder duvidar 

da hipótese de normalidade da distribuição referente à intensidade (anexo 4), a utilização de 

um teste não paramétrico (teste de Wilcoxon-Mann-Whitney), que dispensa os pressupostos 

de normalidade e de variâncias iguais, sugere a mesma evidência, ou seja, que as médias 

das duas amostras são estatisticamente diferentes relativamente à intensidade da cor. 

Aplicando o mesmo teste de hipóteses t-student anteriormente referido, verificou-se que ao 

nível da tonalidade, há evidência experimental para dizer que as médias das duas amostras 

são estatisticamente diferentes relativamente à tonalidade da cor. Novamente, apesar de 

podermos duvidar da hipótese de normalidade da distribuição referente à tonalidade (anexo 

4) a utilização do teste não paramétrico anteriormente utilizado, que dispensa os 

pressupostos de normalidade e de variâncias iguais, sugere a mesma evidência que a do 

teste paramétrico, ou seja, que as médias das duas amostras são estatisticamente 

diferentes relativamente à tonalidade da cor. 

 

5.4. Concentração dos fenóis totais, das antocianinas totais, das antocianinas 

coradas e grau de ionização das antocianinas do vinho final 

Observando o quadro 6, em referência à concentração dos fenóis totais, não parece ter 

existido uma variação muito grande entre as duas amostras, o que contraria os resultados 

que vinham sendo verificados ao longo da maceração, onde se verificaram diferenças 

significativas entre as duas amostras. Esta situação terá sido causada, simultaneamente, 

pela diminuição dos fenóis totais na amostra tratada (a rondar, em média, os 9% de perda) e 

pelo aumento dos fenóis totais na amostra não tratada (a rondar, em média, os 14% de 

ganho), em comparação ao quarto dia de maceração (quadro 3). Aliás, esta diminuição da 

concentração dos fenóis totais da amostra tratada já tinha sido verificada durante a 

maceração, onde houve um ligeiro decréscimo não relevante dos valores do terceiro para o 
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quarto dia. A maior dispersão de valores observados na amostra não tratada poderá levar a 

equacionar uma possibilidade de erro de medição. López et al., (2009) e Delsart et al., 

(2012) chegaram a resultados um pouco diferentes, pois observaram que todas as amostras 

de vinho registaram valores superiores aos observados ao longo da maceração e que as 

amostras tratadas tinham valores superiores às amostras não tratadas. 

Quadro 6- Valores da concentração de fenóis totais, antocianinas totais, antocianinas coradas e grau de 

ionização das antocianinas do vinho final (média ± desvio padrão). 

  
Amostra não tratada Amostra tratada 

Fenóis totais (mg/L) 1654,7±134,3 a 1589,3±86,9 a 

Antocianinas totais 
(mg/L) 

Método  
Ribéreau-Gayon 120,7±2,3 a 128,0±0,4 b 

Método  
Somers & Evans 153,3±4,8 b 117,9±12,9 a 

Antocianinas coradas (mg/L) 7,8±0,9 a 22,5±0,6 b 

Grau ionização antocianinas (%) 5,1±0,7 a 19,2±1,8 b 

*Valores seguidos da mesma letra na linha, não são significativamente diferentes para α=0,05 num teste de t-student e num 
teste Wilcoxon-Mann-Whitney. 
 

Na obtenção dos valores da concentração das antocianinas totais do vinho final (quadro 6) 

foram utilizados dois métodos de análise, o método proposto por Ribéreau-Gayon e o 

método proposto por Somers & Evans. Fazendo a comparação do vinho final com o quarto 

dia de maceração (quadro 3), onde ambos os valores foram obtidos pelo método proposto 

por Ribéreau-Gayon, constatou-se que a concentração de antocianinas totais diminuiu 

substancialmente nas duas amostras, mas a amostra tratada manteve valores mais 

elevados do que a não tratada. Contudo, a perda de antocianinas totais na amostra tratada 

foi mais elevada (a rondar, em média, os 58% de perda) do que na amostra não tratada (em 

média, 46% de perda). A diminuição da concentração de antocianinas totais parece ter tido 

influência na diminuição da intensidade verificada em ambas as amostras. López et al., 

(2009) e Delsart et al., (2012) observaram que as amostras tratadas tinham concentrações 

de antocianinas totais superiores às amostras não tratadas. A concentração de antocianinas 

totais em ambas as amostras também se encontrou mais baixa dos que 500 mg/L propostos 

por Burns et al. (2002) e Budic-Leto et al. (2003). 

No caso das antocianinas coradas, o quadro 6 demonstra que houve uma clara diferença 

entre a amostra tratada e a não tratada, o que se veio a refletir no grau de ionização das 

antocianinas. Verificou-se na amostra tratada um teor muito superior de antocianinas 
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coradas e também um grau de ionização superior. Apesar das diferenças de valores dos 

dois métodos de obtenção das antocianinas totais, poderá dizer-se que, na amostra tratada, 

as antocianinas coradas contabilizam cerca de 18% do total e, na amostra não tratada, 

apenas cerca de 6% do total. Esta situação poderá ter sido influenciada pela diferença de 

pH, mesmo ligeira, que existiu entre as duas amostras. Um pH inferior (amostra tratada) 

tende a aumentar a proporção do catião flavílio, o que também vai ao encontro do valor mais 

alto do grau de ionização, ou seja, existiram condições mais favoráveis na amostra tratada 

para que as antocianinas se encontrassem na forma de catião flavílio. O valor mais elevado 

das antocianinas coradas também poderá explicar o valor mais elevado dos tons 

avermelhados observados na amostra tratada. De salientar ainda que, neste estudo, os 

valores observados das antocianinas coradas da amostra tratada se encontraram dentro da 

gama de valores proposta por Jackson (2008) que relata que, a um pH de 3,4-3,6, 20 a 25% 

das antocianinas estão na forma de catião flavilío, enquanto que, a um pH de 4,0, apenas 

10% das antocianinas se encontram nessa forma. 

Aplicando o teste de hipóteses t-student aos fenóis totais verificou-se evidência experimental 

para dizer que as médias das duas amostras não são estatisticamente diferentes 

relativamente a este parâmetro. A hipótese de normalidade para este caso poderá aceitar-

se, (anexo 4) e a utilização do teste não paramétrico é convergente com a mesma evidência 

que a do teste paramétrico, isto é, que as médias das duas amostras não são 

estatisticamente diferentes. 

No que diz respeito às antocianinas totais obtidas pelos métodos de Ribéreau-Gayon e 

Somers & Evans, às antocianinas coradas e ao grau de ionização das antocianinas, 

utilizando o teste de hipóteses t-student, verificou-se evidência experimental para dizer que 

as médias das duas amostras dos respectivos parâmetros, são estatisticamente diferentes 

relativamente a este parâmetro. A hipótese de normalidade para estes casos não parece 

estar a ser violada (anexo 4) e a utilização do teste não paramétrico converge na mesma 

evidência que a do teste de hipóteses, isto é, que as médias das duas amostras são 

estatisticamente diferentes.  

 

5.5. Pigmentos totais, pigmentos poliméricos, índice de polimerização dos 

pigmentos e poder tanante do vinho final 

Com base no quadro 7, a quantidade de pigmentos totais foi inferior na amostra tratada, 

mas a quantidade de pigmentos poliméricos foi superior. Assim, registou-se um índice de 

polimerização superior na amostra tratada. 



36 
 

Quadro 7- Valores dos pigmentos totais, pigmentos poliméricos, índice de polimerização dos 

pigmentos e poder tanante do vinho final (média ± desvio padrão). 

 
Pigmentos totais 

(ua) 

Pigmentos

Poliméricos 

(ua) 

Índice polimerização

pigmentos 

(%) 

Poder 

tanante 

(NTU/ml) 

Amostra 

não tratada 
10,67±0,21 b 1,80±0,03 a 16,91±0,51 a 208,8±8,7 a 

Amostra 

tratada 
9,13±0,62 a 1,94±0,31 b 21,30±1,59 b 227,8±8,1 b 

*Valores seguidos da mesma letra na coluna, não são significativamente diferentes para α=0,05 num teste de t-student e num 
teste Wilcoxon-Mann-Whitney.
 

Sabendo que os pigmentos poliméricos resultantes de interações entre as antocianinas e os 

taninos transmitem uma melhor estabilidade da cor do vinho, um maior índice de 

polimerização por parte da amostra tratada poderá indicar que esta estará mais estável do 

ponto de vista da cor. Uma quantidade menor de pigmentos totais e um índice de 

polimerização mais elevado poderá indicar uma maior quantidade de matéria corante 

polimerizada, o que poderá atribuir à amostra tratada uma maior evolução fenólica, 

comparativamente à amostra não tratada. A maior existência de pigmentos poliméricos e 

consequente índice de polimerização mais elevado, também poderá ser uma possível razão 

de existir um maior decréscimo das antocianinas totais e dos fenóis totais verificado na 

amostra tratada. 

Os resultados do quadro 7 demonstram também que o poder tanante foi mais elevado na 

amostra tratada do que na não tratada, o que parece indicar que a amostra tratada poderá 

provocar uma sensação de adstringência mais notada, ou seja, possuir uma concentração 

mais elevada de taninos com um grau de polimerização mais favorável a provocar essa 

sensação, sensivelmente entre os 6 (Lea, 1990) e os 11 mDP (Moura et al., 2007).  

Para estes últimos parâmetros, pigmentos totais, pigmentos poliméricos, índice de 

polimerização dos pigmentos e poder tanante, aplicou-se novamente o teste de hipóteses t-

student e constatou-se que houve evidência experimental para dizer que as médias das 

duas amostras foram estatisticamente diferentes. A hipótese de normalidade não parece ter 

sido posta em causa (anexo 4) e o teste não paramétrico sugere convergência com o teste 

paramétrico, ou seja, as médias das duas amostras são estatisticamente diferentes. 
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6. Conclusões 

Pretendia-se que a aplicação de campos elétricos pulsados, numa dada gama de 

intensidade, acelarasse e aumentasse a extração de compostos fenólicos na maceração e a 

sua presença no vinho final. Neste estudo, pode concluir-se que o tratamento teve influência 

na permeabilização da membrana plasmática das células, permitindo um aumento da 

difusão para o mosto dos compostos fenólicos existentes no interior das células através do 

aumento do número de poros e do seu tamanho, o que leva a obtenção de valores mais 

elevados destes compostos no vinho final.  

Ainda no mosto, a amostra tratada registou sempre valores mais elevados em qualquer dos 

parâmetros analisados, com exceção na tonalidade e, no caso do teor de fenóis totais e 

antocianinas totais, os valores analíticos do primeiro dia de maceração do mosto submetido 

a tratamento assemelhavam-se, no mínimo, aos valores obtidos no quarto dia de maceração 

do mosto não tratado. Parece então, que este tratamento permitiu que a maceração 

pudesse ser antecipada em, pelo menos 2 dias, o que permite um aumento da capacidade 

de laboração da adega, pois torna a maceração um processo mais rápido, sendo possível 

disponibilizar os equipamentos mais cedo para novos processamentos. Consequentemente, 

há um aumento da rendibilidade da produção. Do ponto de vista estatístico, na maceração, 

houve resultados para dizer que o efeito do tratamento foi significativo nas cinéticas de 

libertação dos compostos fenólicos, tal como o efeito do tempo (fator dia). 

No vinho final, o tratamento provocou um aumento da intensidade da cor, com diminuição 

dos tons mais amarelados (420 nm), aumentando, ao mesmo tempo, os compostos mais 

responsáveis pela cor vermelha (520 nm) característica do tipo de vinho analisado; 

aumentou, ainda, a concentração de antocianinas totais (de acordo com o método proposto 

por Ribéreau-Gayon) e a quantidade dessas antocianinas sob a forma de catião flavílio, que 

transmitem ao vinho uma cor com tons mais avermelhados; e aumentou a quantidade de 

pigmentos poliméricos e o poder tanante. Do ponto de vista estatístico, no vinho final, há 

razão para dizer que o efeito do tratamento foi significativo nos teores dos compostos 

verificados, excepto nos fenóis totais. O facto de se ter verificado uma quebra na 

concentração de fenóis totais na amostra tratada (a partir do terceiro dia de maceração) e, à 

primeira vista, se achar que o tratamento não teve efeito na concentração de fenóis no vinho 

final, a tendência da aplicação desta tecnologia é de causar um aumento contínuo ao longo 

da maceração e concentrações superiores em vinhos tratados (López et al., 2009; Delsart et 

al., 2012). No que diz respeito às antocianinas totais, é importante salientar que, apesar dos 

seus teores na amostra tratada não estarem muito próximos dos 500 mg/L propostos por 

alguns autores (Burns et al. 2002; Budic-Leto et al. 2003), a quantidade de antocianinas 
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coradas, de acordo com o valor de pH de 3,90 do vinho, esteve dentro dos parâmetros 

propostos ao encontrarem-se dentro da gama de valores, que se situa em 20 a 25% de 

antocianinas coradas a um pH entre 3,4 e 3,6 e 10 % a um pH de 4,0 (Jackson, 2008). 

Concluiu-se então que, apesar da diminuição da concentração de antocianinas totais, a cor 

vermelha da amostra tratada não foi assim tão afetada, porque as antocianinas que têm 

uma maior influência sobre esta característica do vinho não pareceram ser afetadas. 

Relativamente aos pigmentos, o tratamento causou um aumento das reações de 

polimerização por parte dos compostos existentes o que beneficia a estabilização dos 

compostos da cor, nomeadamente no que se refere às interações entre antocianinas e 

taninos. Este aumento pode ser justificado pelo aumento da rapidez de extração e da 

quantidade de taninos que depois iriam interagir, sobretudo, com as antocianinas. Para as 

características do tipo de vinho obtido, o aumento das reações de polimerização pode 

permitir que este possa vir a ser colocado mais rapidamente no mercado, devido à sua 

maior estabilização.  

Em suma, a aplicação de campos elétricos pulsados para extração de compostos fenólicos 

é uma tecnologia que, neste e noutros trabalhos, apresenta bons resultados para obtenção 

de vinhos com um perfil fenólico superior, porque permite o aumento do rendimento em 

compostos fenólicos da matéria-prima, um processamento mais rápido, o que poderá 

possibilitar uma melhor gestão dos trabalhos em adega e aumentar a sua capacidade de 

produção. É uma tecnologia com um gasto de energia reduzido, logo os custos associados 

não têm expressão significativa nos custos de produção. Foram também evitados os efeitos 

do calor na matéria-prima, diminuindo o seu aquecimento e as consequências que daí 

pudessem advir. 

 

6.1. Perspetivas futuras 

Para trabalhos futuros, poderá ser interessante aumentar o número de dias de recolha das 

amostras durante a maceração para perceber qual a situação ao segundo dia de maceração 

e verificar se os teores dos compostos fenólicos no mosto tendem a estabilizar à medida 

que o fim da fermentação alcoólica se vai aproximando. Outra situação que poderá ser 

interessante investigar em trabalhos futuros é a comparação de tratamentos com variações 

na intensidade de campo utilizado e na sua duração da aplicação, com o intuito de perceber 

qual o tratamento mais eficaz e com maior aproveitamento da matéria-prima para a 

execução desta tecnologia na indústria vinícola. 
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8. Anexos 

Anexo 1- Resultados da maceração 
 

Maceração 

 Amostra não tratada Amostra tratada 

 
Intensidade 

(ua) 

Tonalidade 

(ua) 

Fenóis 

totais 

(mg/L) 

Antocianinas 

totais 

(mg/L) 

Intensidade 

(ua) 

Tonalidade 

(ua) 

Fenóis 

totais 

(mg/L) 

Antocianinas 

totais 

(mg/L) 

1º 

dia 

4,68 1,139 1200,3 173,9 5,66 1,029 1371,9 251,5 

4,56 1,130 1245,6 183,9 5,73 1,029 1417,2 250,8 

4,80 1,147 1216,5 185,4 5,84 1,033 1443,0 256,2 

3º 

dia 

6,22 1,143 1397,7 219,2 6,77 1,028 1844,3 274,6 

6,06 1,139 1413,9 209,2 6,71 1,028 1870,2 289,2 

6,11 1,137 1388,0 211,5 6,91 1,028 1805,5 288,5 

4º 

dia 

5,42 1,108 1481,9 224,6 7,56 1,035 1721,4 294,6 

5,48 1,112 1426,9 220,8 7,54 1,041 1753,7 282,3 

5,70 1,108 1439,8 227,7 7,44 1,032 1769,9 289,2 

 

 

Maceração 

 

Amostra não tratada Amostra tratada 

%  
amarelos 

%  
vermelhos 

% 
azuis 

% 
amarelos 

%  
vermelhos 

% 
azuis 

1º  
dia 

46 
46 
45 

40 
40 
39 

14 
14 
16 

43 
43 
43 

42 
42 
42 

15 
15 
15 

3º  
dia 

45 
45 
46 

40 
39 
39 

15 
16 
15 

43 
43 
43 

42 
42 
42 

15 
15 
15 

4º  
dia 

46 
46 
45 

40 
40 
40 

14 
14 
15 

43 
44 
43 

42 
42 
42 

15 
14 
15 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 - Análise estatística dos resultados da maceração 

Intensidade 

ANOVA (2 factores com repetição) 

Fonte da variação  SQ  gl  MQ  F  valor‐P  F crítico 

Factor Tratamento  6,88205 1 6,88205 628,1790061  9,87E‐12 4,747225
Factor Dia  6,581478 2 3,290739 300,3717039  5,64E‐11 3,885294
Interacção  1,361233 2 0,680617 62,12525355  4,67E‐07 3,885294
Resíduos  0,131467 12 0,010956

Total  14,95623 17            

 

Tonalidade 

ANOVA (2 factores com repetição) 

Fonte da variação  SQ  gl  MQ  F  valor‐P  F crítico 

Factor Tratamento  0,042975 1 0,042975 2264,180055  4,85E‐15 4,747225
Factor Dia  0,000547 2 0,000273 14,40477021  0,000646 3,885294
Interacção  0,001374 2 0,000687 36,18914112  8,27E‐06 3,885294
Resíduos  0,000228 12 1,9E‐05

Total  0,045123 17            
 

Fenóis totais 

ANOVA (2 factores com repetição)  

Fonte da variação  SQ  gl  MQ  F  valor‐P  F crítico 

Factor Tratamento  431337,1 1 431337,1 575,5597826  1,65E‐11 4,747225
Factor Dia  346341,2 2 173170,6 231,072205  2,63E‐10 3,885294
Interacção  47238,02 2 23619,01 31,51630435  1,67E‐05 3,885294
Resíduos  8993,063 12 749,4219

Total  833909,4 17            
 

Antocianinas totais 

ANOVA (2 factores com repetição) 

Fonte da variação  SQ  gl  MQ  F  valor‐P  F crítico 

Factor Tratamento  21408,58 1 21408,58 665,898773  6,99E‐12 4,747225
Factor Dia  5282,906 2 2641,453 82,1605317  9,94E‐08 3,885294
Interacção  48,71795 2 24,35897 0,757668712  0,489921 3,885294
Resíduos  385,7988 12 32,1499

Total  27126 17            
 

 

 



 

Anexo 3 - Resultados do vinho final 

 

 Intensidade 

(ua) 

Tonalidade

(ua) 

% 

amarelos

% 

vermelhos 

% 

azuis 

Amostra 

não 
tratada 

5,17 

5,38 

5,45 

1,169 

1,172 

1,165 

48 

48 

48 

41 

41 

41 

11 

11 

11 

Amostra  

tratada 

7,28 

7,30 

7,30 

1,072 

1,075 

1,075 

45 

45 

45 

42 

42 

42 

13 

13 

13 
 

 

 

 
Fenóis totais 

(mg/L) 

Antocianinas totais 

(mg/L)  

Antocianinas 

coradas 

(mg/L) 

Grau ionização 

antocianinas 

(%) Método 
Ribéreau-Gayon 

Método  
Somers & Evans 

Amostra 

não tratada 

1501,3 

1711,7 

1751,1 

120,4 

123,1 

118,6 

158,8 

151,1 

150,1 

7,0 

7,6 

8,8 

4,4 

5,0 

5,8 

Amostra 

tratada 

1540,1 

1538,2 

1689,6 

128,1 

128,2 

127,5 

132,3 

107,4 

114,1 

23,0 

22,6 

21,8 

17,4 

21,1 

19,1 

 

 

 

Pigmentos 

totais 

(ua) 

Pigmentos 

Poliméricos 

(ua) 

Índice polimerização 

pigmentos  

(%) 

Poder 

Tanante 

(NTU/ml) 

Amostra 

não tratada 

10,91 1,78 

1,83 

1,80 

16,32 218,0 

10,61 17,26 200,8 

10,50 17,14 207,6 

Amostra 

tratada 

9,80 1,91 19,50 

22,48 

21,92 

220,8 

8,59 1,93 236,6 

8,99 1,97 226,1 

 

 



 

Anexo 4 - Análise estatística aos resultados do vinho final 

Intensidade 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  7,293333333 5,333333333
Variância  0,000133333 0,021233333
Observações  3 3
Variância agrupada  0,010683333
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  23,22460366
P(T<=t) uni‐caudal  1,01854E‐05
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  2,03709E‐05

t crítico bi‐caudal  2,776445105   

 

Tonalidade 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  1,074074074 1,168712786
Variância  3,55988E‐06 1,15166E‐05
Observações  3 3

Variância agrupada  7,53824E‐06
Hipótese de diferença de média  0
gl  4

Stat t  ‐42,2162294
P(T<=t) uni‐caudal  9,40981E‐07
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  1,88196E‐06
t crítico bi‐caudal  2,776445105   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antocianinas totais (Método Somers) 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  117,9177778 153,3355556
Variância  165,9408593 22,87432593
Observações  3 3
Variância agrupada  94,40759259
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  ‐4,464403877
P(T<=t) uni‐caudal  0,005561247
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,011122494

t crítico bi‐caudal  2,776445105   
 

Antocianinas totais (Método Ribéreau-Gayon) 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  127,9487179 120,6923333
Variância  0,132149901 5,047520712
Observações  3 3
Variância agrupada  2,589835307
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  5,522425297
P(T<=t) uni‐caudal  0,002625216
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,005250433

t crítico bi‐caudal  2,776445105   
 

Antocianinas coradas  

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  22,46666667 7,8
Variância  0,373333333 0,84
Observações  3 3
Variância agrupada  0,606666667
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  23,06226641
P(T<=t) uni‐caudal  1,04734E‐05
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  2,09469E‐05

t crítico bi‐caudal  2,776445105   



 

Grau de ionização das antocianinas 
 
Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  19,18047165 5,100213799
Variância  3,355370049 0,533864035
Observações  3 3
Variância agrupada  1,944617042
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  12,36628337
P(T<=t) uni‐caudal  0,000122875
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,000245751

t crítico bi‐caudal  2,776445105   

 

Fenóis totais 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  1589,320388 1654,692557
Variância  7549,564835 18037,93425
Observações  3 3
Variância agrupada  12793,74954
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  ‐0,707847329
P(T<=t) uni‐caudal  0,259052447
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,518104894

t crítico bi‐caudal  2,776445105   

 

Pigmentos totais 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  9,123666667 10,67233333
Variância  0,380837333 0,044204333
Observações  3 3
Variância agrupada  0,212520833
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  ‐4,114365079
P(T<=t) uni‐caudal  0,007339875
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,01467975

t crítico bi‐caudal  2,776445105   



 

Pigmentos poliméricos 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  1,936666667 1,803333333
Variância  0,000933333 0,000633333
Observações  3 3
Variância agrupada  0,000783333
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  5,83459966
P(T<=t) uni‐caudal  0,002150193
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,004300386
t crítico bi‐caudal  2,776445105   
 

Índice de polimerização dos pigmentos 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  21,29750345 16,90354628
Variância  2,514617188 0,260467186
Observações  3 3
Variância agrupada  1,387542187
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  4,568549674
P(T<=t) uni‐caudal  0,005136033
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,010272066

t crítico bi‐caudal  2,776445105   

 

Poder tanante 

Teste T: duas amostras com variâncias iguais 

   Amostra tratada  Amostra não tratada 

Média  227,8333333 208,7916667
Variância  65,19270833 75,41145833
Observações  3 3
Variância agrupada  70,30208333
Hipótese de diferença de média  0
gl  4
Stat t  2,78141947
P(T<=t) uni‐caudal  0,024873126
t crítico uni‐caudal  2,131846782
P(T<=t) bi‐caudal  0,049746252

t crítico bi‐caudal  2,776445105   



 

Distribuição da normalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teste não paramétrico Mann-Whitney 
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