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Resumo 

A produção de um vinho de qualidade engloba numerosos processos, sendo a 

estabilização um dos processos essenciais para garantir a qualidade do vinho durante a 

sua vida útil. A estabilização dos vinhos pode ser efetuada por diversas operações entre 

as quais a colagem. Esta operação é das mais utilizada na clarificação e estabilização 

dos vinhos. A clarificação/estabilização por processo de colagem depende das 

características do vinho e das propriedades dos produtos enológico, que irão atuar sobre 

os compostos do vinho. A escolha dos produtos enológicos é cada vez mais importante 

devido à preocupação que existe por parte dos consumidores relativamente à segurança 

alimentar. Existem porém outros produtos que não causam alergenicidade aos 

consumidores e, por isso, devem ser estudadas como possíveis alternativos. Alguns 

desses produtos são à base de polissacarídeos, como por exemplo as manoproteínas, as 

carboximetilcelulose (CMC) e a goma-arábica. 

Assim, foi objetivo deste trabalho efetuar ensaios de colagens em vinhos brancos 

e em vinhos tintos, utilizando onze manoproteinas, quatro CMC´s e seis gomas arábicas. 

Para melhor se entender a interação entre este produtos e a composição fenólica dos 

vinhos procedeu-se previamente à caracterização dos produtos. Após aplicação dos 

produtos previamente caracterizados, foram analisados diversos parâmetros no vinho 

branco tais como os compostos fenólicos totais, flavonóides, não-flavonóides, perfil dos 

ácidos fenólicos, cor e a capacidade de acastanhamento e nos vinhos tintos foram 

avaliados parâmetros como os compostos fenólicos totais, flavonóides, não-flavonóides, 

perfil dos ácidos fenólicos, índice de HCl, índice de etanol, antocianinas totais, 

antocianinas monoméricas e antocianinas coradas, intensidade e tonalidade corante e os 

pigmentos poliméricos e totais. Com estas análises pretendeu-se estudar o efeito da 

adição de polissacarídeo (manoproteína, goma arábica e CMC), bem como das suas 

características estruturais na interação com os compostos fenólicos dos vinhos brancos e 

tintos. 

Os resultados deste trabalho mostraram que, em relação ao vinho branco, nas 

amostras onde foram adicionadas as manoproteínas, CMC´s e gomas-arábicas em 

estudo, a concentração em compostos fenólicos totais diminuiu em comparação à 

amostra controlo (amostras de vinho sem tratamento). Em relação à cor, as amostras de 

vinho branco tratadas com os polissacarídeos em estudo, apresentaram uma cor 

significativamente menos intensa que a amostra de vinho controlo. No que diz respeito 
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à capacidade de acastanhamento, as amostras de vinho branco onde foram adicionados 

os polissacarídeos em estudo diminuíram significativamente este parâmetro em 

comparação com a amostra controlo.   

Em relação ao vinho tinto, verificou-se que as amostras onde foram adicionadas 

as manoproteínas, CMC´s e gomas-arábicas em estudo, a concentração em compostos 

fenólicos totais, a intensidade corante, o índice de HCl e o teor em antocianinas totais e 

coradas diminuiu em comparação à amostra controlo (amostras de vinho sem 

tratamento). Contrariamente, o índice de etanol, que mede a proporção de taninos 

associados com polissacarídeos, verificou-se um aumento comparativamente à amostra 

de vinho sem tratamento.  

Face aos resultados obtidos os polissacarídeos parecem ser aditivos alternativos 

não alergénicos aos produtos tradicionalmente utilizados em enologia. Nos vinhos 

brancos pela redução da sua cor e consequentemente da sua capacidade de 

acastanhamento. Nos vinhos tintos pela redução do teor das antocianinas que podem 

constituir a matéria corante instável no estado coloidal bem como pela redução do 

índice de HCl que poderá estar associado à redução da adstringência do vinho. Além 

disso, verificou-se um aumento do índice de etanol que poderá estar associado à adição 

dos polissacarídeos ao vinho o que poderá levar a vinhos mais suaves e com maior 

volume de boca.  

 

 

 

Palavra-chave: polissacarídeos, vinho, goma-arábica, carboximetilcelulose, 

manoproteínas, compostos fenólicos 
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Abstract 

The production of a quality wine could be achieved by numerous processes, 

been wine stabilization an essential processes to ensure wine quality during its shelf-

life. Wine stabilization could be achieved by various operations, such as fining. This 

operation is the most used for wine clarification and stabilization. The clarification / 

stabilization process depends on the wine characteristics and on the proprieties of the 

oenological product used, which will act with different wine compounds. Choice of 

oenological products is increasingly important because consumers are concerned 

regarding food safety. But there are other products that do not cause allergenicity to the 

consumers and, therefore, should be studied as alternatives to animal protein. Some of 

these products are polysaccharides, particularly mannoproteins, carboxymethylcellulose 

(CMC) and arabic gum. 

Thus, the main objective of this study was to perform fining experiments in 

white and red wines using different polysaccharides such as eleven mannoproteins, four 

CMC's and six arabic gums in order to understand their impact on wine phenolic 

composition. To better understand the interaction between this product and the phenolic 

composition of the wines the polysaccharides were first characterized. After application 

of the previously characterized polysaccharide several wine parameters were analysed 

in white wine such as phenolic compounds, flavonoids, non-flavonoids, phenolic acid 

profile, colour and browning capacity and in red wines parameters such as total phenolic 

compounds, flavonoids, non-flavonoids, phenolic acids profile, HCl index, ethanol 

index, monomeric anthocyanins, colour intensity and hue, total anthocyanins and total 

and polymeric pigments were evaluated. With these analyses the effect of the different 

polysaccharide (manoproteína, gum arabic and CMC), as well as the effect of the 

structural features of these polysaccharides in the interaction with white and red wine 

phenolic compounds will be studied.  

The results of this study showed that, regarding white wine, after the addition of 

mannoproteins, CMC's and arabic-gum, a decreased in the concentration of the phenolic 

compounds was observed compared to the control wine (untreated wine samples). In 

relation to wine colour, white wine samples treated with polysaccharides had a 

significantly lighter colour than the control wine. The browning capacity of white wine 

samples treated with polysaccharides decreased significantly compared to the control 

wine.  
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Red wine treated with mannoproteins, CMC's and arabic-gum showed a decrease 

in total phenolic compounds and total anthocyanins compared to the control wine 

(untreated wine samples) these results are in agreement with the decrease observed in 

colour intensity. The HCl index, decreased also in all red wines treated with the 

polysaccharides under study. In opposite the ethanol index increased in the wines 

treated with the polysaccharides in relation to the control wine, which indicates that in 

the treated wines there, are a greater percentage of tannins associated with 

polysaccharides. 

With respect to the white wine samples the addition of the studied 

polysaccharides are favourable to the quality and safety of white wines, such as 

lowering the concentration of phenolic compounds, oxidation capacity decreased and 

have lighter colour. With respect to the red wine samples, the wines treated with the 

polysaccharide showed a decrease in the HCl index, since the HCl index is related to the 

amount of polymerized tannins, this decrease could lead to wines with lower 

astringency. In opposite the ethanol index increased in the wines treated with the 

polysaccharides in relation to the control wine, which may be justified by the fact that 

these wines have higher concentration of polysaccharides, which can lead to wines with 

less astringent and with higher body in the mouth. 

 

Keywords: polysaccharides, wine, arabic-gum, CMC, mannoproteins, phenolic 

compounds. 
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I. Introdução  

 1.1 Introdução geral 

A produção de um vinho de qualidade engloba numerosos processos, sendo a 

estabilização um dos processos essenciais para garantir a qualidade do vinho durante a 

sua vida útil. A estabilização dos vinhos pode ser efetuada por diversas operações entre 

as quais a colagem. Esta operação é das mais utilizada na clarificação e estabilização 

dos vinhos.  

A eficiência da clarificação/estabilização por colagem depende das características do 

vinho e das características dos produtos enológico. A escolha dos produtos enológicos é 

cada vez mais importante devido à preocupação que existe por parte dos consumidores 

quanto à segurança alimentar. Neste sentido, tem surgido nas últimas décadas alguns 

problemas, como por exemplo a aplicação de gelatinas de origem bovina ao vinho 

aquando do aparecimento da encefalopatia espongiforme (“vacas loucas”) (Marchal et 

al., 2002), que levou à interdição dos produtos de origem bovina para uso enológico 

(gelatina de origem bovina e albumina de sangue). Mais recentemente, surgiu a 

controvérsia da utilização de algumas colas proteicas de origem animal, nomeadamente 

a caseína e a albumina de ovo, devido ao seu caracter alergénico (Mills e Breiteneder, 

2005). Existem porém produtos que não causam alergenicidade aos consumidores e, por 

isso, devem ser estudadas como possíveis produtos alternativos. Alguns desses produtos 

são à base de polissacarídeos, particularmente, as manoproteínas, as 

carboximetilceluloses (CMC) e as gomas-arábicas. 

As manoproteínas têm origem nas paredes das células das leveduras Saccharomyces 

cerevisiae, representando 35-40% da parede celular destas e são altamente glicosiladas 

(Rodrigues et al., 2012), compostas principalmente por manose (> 90%) e proteínas (< 

10%) e podem ter um peso molecular bastante variável (5-800 kDa) (Barrio-Galán et 

al., 2012). Rodrigues et al. (2012) constataram que 32,2% dos polissacarídeos presentes 

naturalmente no vinho branco são manoproteínas. De entre os efeitos positivos que estas 

possuem, encontra-se a estabilização da cor dos vinhos tintos, a redução da 

adstringência, e a melhoria do perfil aromático dos vinhos, a melhoria da estabilidade 

tartárica e/ou proteica dos vinhos brancos (Barrio-Galán et al., 2012; Comuzzo et al., 

2006; Rodrigues et al., 2012), a capacidade de adsorver a ocratoxina A e a melhoria do 

crescimento das bactérias do ácido láctico (Rodrigues et al., 2012). 
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As CMC´s são gomas sintetizadas da celulose, que apresentam alta solubilidade em 

água e são produzidas pela reação específica entre a celulose e o ácido cloro-acético em 

meio alcalino (Siqueira, 2006). Esta pode existir sob diversas formas, dependendo do 

grau de polimerização (comprimento da cadeia, ou seja, número de moléculas de 

glucose que compõem a cadeia polimérica), grau de substituição (número de grupos 

carboxilo por unidades anidro-glucose), viscosidade e características de hidratação 

(Siqueira, 2006; Stojanovic et al., 2005). Em função das condições de produção é 

possível obter CMC´s com diferentes graus de substituição e polimerização (Crachereau 

et al., 2001). A aplicação deste produto está autorizada em todos os tipos de vinhos 

desde 2009 pelo OIV, numa dose máxima de 100 mg/L (Bosso et al., 2010).  

A goma-arábica é uma macromolécula cuja composição é principalmente constituída 

por polissacarídeos e proteínas. A presença na sua estrutura molecular de 

polissacarídeos hidrofílicos e de grupos proteicos hidrofóbicos confere-lhe a capacidade 

de estabelecer ligações por afinidade polar, apolar e do tipo Van der Waals (Scotti, 

2008). A goma-arábica permite a estabilização da matéria corante coloidal dos vinhos 

tintos, diminuindo os fenómenos de polimerização e de precipitação da matéria corante 

nas garrafas; e a estabilização tartárica e proteica dos vinhos brancos (Cainelli, 2012). A 

goma-arábica influência a perceção olfativa e retro nasal do vinho, diminuindo a 

perceção dos aromas considerados positivos ou negativos pelo consumidor, alterando a 

volatilidade dos compostos aromáticos presentes no vinho em função das características 

físico-químicas da própria goma (Scotti, 2008).  

1.2. Vinho 

Hoje em dia, uma das grandes preocupações do sector vitivinícola é a produção de 

vinhos de elevada qualidade e segurança.  

Segundo o Regulamento (CE) Nº 1493/1999, o vinho é definido como “o produto 

obtido exclusivamente por fermentação alcoólica, total ou parcial, de uvas frescas, 

esmagadas ou não, ou de mostos de uvas” (regulamento (CE) nº 1493/1999; 2008).  

1.2.1 Colagem 

O vinho pode apresentar uma grande quantidade de substâncias em suspensão, tais 

como, proteínas e compostos fenólicos, nomeadamente matéria corante no estado 

coloidal (Riberéau-Gayon et al., 2006). Este, quando armazenado, tende a clarificar 

naturalmente, contudo por si só, mesmo após algum tempo, este por vezes não adquire a 
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limpidez e a estabilidade requerida e, por isso, é necessário recorrer a técnicas de 

clarificação e de estabilização como a filtração ou a colagem. 

A colagem é definida como a adição de substâncias ao vinho, capazes de sedimentar 

ou flocular as substâncias em suspensão, de modo a reduzir ou eliminar os compostos 

indesejáveis, clarificando e/ou estabilizando esse vinho (Curvelo-Garcia, 2005).  

O mecanismo da colagem é relativamente simples, e baseia-se na atração de 

partículas carregadas com cargas opostas: as partículas em suspensão carregadas com 

cargas negativas ou positivas, de acordo com a sua origem, são atraídas pelos 

clarificantes, também carregadas negativa ou positivamente; esta atração (ou 

floculação), ao se anularem as cargas, provoca a formação de flóculos, que vão 

aumentando de tamanho e peso, acabando por sedimentar, podendo arrastar outras 

substâncias em suspensão (Arbugeri, 2010). 

A colagem é responsável pela eliminação de alguns compostos fenólicos de natureza 

coloidal, implicados nos fenómenos de oxidação e adstringência do vinho, dando um 

contributo na melhoria de algumas características sensoriais dos vinhos. As colas são 

usadas para fixar e melhorar a cor, o sabor e a estabilidade física, química e 

microbiológica dos vinhos (Castillo-Sánchez et al., 2008). 

Segundo Togores (2003) a colagem tem vários objetivos importantes para a 

qualidade e estabilidade dos vinhos entre os quais:  

- Melhorar a limpidez/clarificação dos vinhos, sedimentando as partículas em 

suspensão; 

-Estabilizar os vinhos, favorecendo ou induzindo a sedimentação de substâncias 

coloidais que possam originar turvações, evitando assim futuras instabilidades; 

- Melhorar as características sensoriais do vinho, diminuindo ou eliminando aromas 

indesejáveis pela redução dos compostos voláteis e eliminando os taninos mais 

adstringentes, porém a fração de taninos combinados com polissacarídeos é reduzida só 

parcialmente apresentando características gustativas positivas; 

- Reforçar a eficácia das filtrações.  

Existem vários tipos de colas para uso enológico, como por exemplos: 

- colas minerais (Marchal e Jeandet, 2009): bentonite, gel de sílica; 

- colas orgânicas proteicas de origem animal (Cosme et al., 2007): gelatina, 

albumina de ovo, caseína, cola de peixe; 
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- colas orgânicas proteicas de origem vegetal: proteína de ervilha (Cosme et al, 

2012; Mira et al., 2004), proteína da batata (patatina);  

- colas sínteticas (Marchal e Jeandet, 2009): Polivinipirrolidona (PVP), 

Polivinilpolipirrolidona(PVPP); 

- polissacarídeos (Guise et al., 2014): CMC, goma-arábica, manoproteínas. 

Contudo, nas últimas décadas a preocupação dos consumidores com a segurança e 

qualidade dos vinhos tem vindo a aumentar. Assim, no ano de 1986 devido à 

encefalopatia espongiforme bovina (“doença das vacas loucas”) o uso de colas proteicas 

de origem bovina como as gelatinas bovinas e a albumina de sangue foram postas em 

causa e mais tarde interditas (Arbugeri, 2010; Marchal et al., 2002). Por outro lado, 

devido à possível existência de resíduos de proteínas de origem animal como por 

exemplo de albumina de ovo, caseína e caseinato de potássio, proteínas potencialmente 

alergénicas é, necessário indicar no rótulo de todos os vinhos produzidos e/ou 

comercializados na UE se foram tratados com produtos de colagem contendo 

alergénicos: leite e derivados (leite, caseína e caseínato de potássio), derivados do ovo 

(albumina de ovo e claras de ovo), e glúten de acordo com a Diretiva 2007/68/CE, a 

partir de 31 de Maio de 2009. Poucos meses antes da entrada em vigor desta Diretiva, 

uma prorrogação adiou a exigência de rotulagem para 31 de Dezembro de 2010. No 

entanto, fruto da exigência dos grandes distribuidores de vinho, muitos produtores 

avançaram com a utilização regular de produtos isentos de alergénicos de origem 

vegetal, que permitem a produção de vinhos para um público amplo, que inclui os 

vegetarianos e os vegans. Nesse sentido, tem sido estudados produtos de colagem de 

origem vegetal como possíveis alternativos (Cosme et al., 2012; Mills e Breiteneder, 

2005; Simonato et al., 2013). Por estas razões é necessária a realização de estudos 

utilizando outro tipo de produtos, como por exemplo, produtos à base de 

polissacarídeos, de modo a encontrar alternativos com características semelhantes ou 

melhores que as colas tradicionais proporcionando assim a produção de um vinho com 

segurança e qualidade para todos os consumidores. 

1.2.2 Polissacarídeos  

Os polissacarídeos são polímeros constituídos por unidades de monossacarídeos 

unidos entre si por ligações glicosídicas, podendo ser formados por um ou mais tipos de 

monossacarídeos, formando cadeias lineares ou ramificadas. O tamanho das cadeias 

principais e das cadeias laterais, bem como a frequência das ramificações podem 
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apresentar grande variabilidade nas estruturas dos polissacáridos, conferindo-lhes 

propriedades específicas (Malcata e Carballo, 2011). 

O principal papel atribuído aos polissacáridos nos vinhos é a sua contribuição na 

suavidade (Boulet et al., 2007), afectando as propriedades de sensação na boca dos 

vinhos conferindo-lhes suavidade, plenitude, redondeza, modulação da adstringência 

por meio dos taninos, e estabilização do sabor (Pati et al., 2010). Para além disso, os 

polissacáridos como são responsáveis pelo “corpo” do vinho, confere-lhes uma ligeira 

viscosidade (Malcata e Carballo, 2011). Vários estudos têm sido realizados com o 

intuito de entender o impacto que os produtos à base de polissacarídeos poderão ter na 

qualidade sensorial dos vinhos, em particular quanto à sua capacidade para interagir 

com compostos fenólicos conduzindo a uma maior estabilidade das antocianinas 

monoméricas bem como o seu efeito na estabilidade proteica e tartárica (Boulet et al., 

2007; Palomero et al., 2007). O efeito dos polissacarídeos como colóides protetores 

poderá modificar significativamente vários fenómenos coloidais, limitando assim a 

agregação das substâncias instáveis, promovendo a estabilidade do vinho (como a 

cristalização de sais tartaricos, estabilização da cor, interacção com compostos 

aromáticos, ou a polimerização e sedimentação de taninos) (Boulet et al., 2007; 

Guadalupe et al., 2012; Palomero et al., 2007).  

Foram desenvolvidos dois mecanismos para explicar o fenómeno da inibição da 

interação proteína-tanino, que formam agregados insolúveis, pelos polissacarídeos em 

sistema aquoso (Carvalho, 2007):   

 - Os polissacarídeos são, geralmente, polieletrólitos (macromoléculas que têm 

grupos carregados) o que os torna altamente solúveis em água. A formação do 

composto ternário proteína-tanino-polissacarídeo com a proteína e o tanino permite uma 

maior solubilidade devido ao carácter iónico dos polissacarídeos. 

 - Por outro lado, a capacidade dos polissacáridos, com estrutura terciária 

adequada em solução, de formarem estruturas tipo gel em solução pode levar à 

encapsulação dos taninos impedindo-os de interagirem com as proteínas.  

Nem todos os polissacarídeos apresentam o mesmo comportamento nos vinhos, e a 

sua influência sobre estes vai depender não só da quantidade como também do tipo de 

polissacárido. Estudos demonstraram que a arabinogalactano-proteína tem influência no 

processo de filtração, na adstringência e na plenitude do vinho; já as manoproteínas são 
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eficientes na estabilidade proteica dos vinhos brancos, na redução da sua adstringência e 

melhoram a plenitude do vinho e, algumas manoproteínas atuam também como colóides 

protetores na precipitação dos sais tartáricos (Guadalupe et al., 2012).  

1.2.2.1 Manoproteínas 

As manoproteínas são compostos muito importantes em enologia devido aos seus 

efeitos positivos na qualidade final do vinho (Barrio-Galán et al., 2012). De entre os 

efeitos positivos encontram-se a estabilização da cor do vinho tinto, a redução da 

adstringência, a melhoria do perfil aromático do vinho, a melhoria da estabilidade 

tartárica (inibem a cristalização tartárica) e/ou proteica (Barrio-Galán et al., 2012; 

Comuzzo et al., 2006; Rodrigues et al., 2012), capacidade de adsorver a ocratoxina A e 

melhorar o crescimento de bactérias láticas (Rodrigues et al., 2012).  

Rodrigues et al. (2012) constatou que 32,2% dos polissacarídeos presentes no vinho 

branco são manoproteínas. A interação entre os compostos da cor e os taninos com as 

manoproteínas é extremamente importante, pois pode influenciar a cor, a estabilidade e 

melhorar as características sensoriais do vinho. A interação entre as manoproteínas e os 

taninos resulta na diminuição do teor de taninos do vinho, o que sugere a precipitação 

de taninos, agregação das manoproteínas, diminuição da adstringência e aumento da 

doçura e redondeza do vinho (Rodrigues et al., 2012). As manoproteínas têm origem 

nas paredes das células das leveduras Saccharomyces cerevisiae, representando 35-40% 

da parede celular e são altamente glicosiladas (Rodrigues et al., 2012). As 

manoproteínas são principalmente compostas de manose (> 90%) e proteínas (<10%) e 

podem ter um peso molecular bastante variável (5-800 kDa) (Barrio-Galán et al., 2012). 

Estas podem ser obtidas comercialmente por tratamento térmico ou inativação 

enzimática, e podem ser classificadas como leveduras mortas, autolizados de leveduras, 

paredes de leveduras ou extratos de leveduras (manoproteínas com diferentes graus de 

purificação). Alguns destes produtos comerciais têm também enzimas de β-glucanase, 

que podem favorecer a hidrólise das paredes das células e assim a libertação de 

manoproteínas (Barrio-Galán et al., 2012; Comuzzo et al., 2006), contudo, os efeitos 

sobre a composição do vinho destes diferentes produtos obtidos a partir das paredes 

celulares das leveduras ainda não são muito bem conhecidos. 

As manoproteínas têm a capacidade de aumentar significativamente o conteúdo 

coloidal do vinho, contudo, o efeito estabilizante das manoproteinas comercialmente 
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disponíveis é fortemente dependente do tipo e da composição do produto bem como da 

dose aplicada (Comuzzo et al., 2011; Ribeiro et al., 2014). 

A carga elétrica das manoproteínas varia com o pH do meio, sendo negativa na gama 

do pH do vinho (3,0 a 3,5) como consequência, estas podem estabelecer interações 

eletrostática e/ou iónicas com outros compostos dos vinhos. Estas interações resultam 

na formação de complexos solúveis ou insolúveis num processo que é fortemente 

dependente da sua carga elétrica e da estrutura dos seus grupos funcionais (Caridi, 

2006).   

1.2.2.2  Carboximetilcelulose  

A carboximetilcelulose (figura 1) é uma goma proveniente da celulose, que apresenta 

alta solubilidade em água e é produzida pela reação da celulose com o 

monocloroacetato de sódio em meio alcalino (Siqueira, 2006). Esta goma pode ser 

modificada quimicamente por esterificação das moléculas de glucose de forma a obter-

se uma macromolécula hidrossolúvel à temperatura ambiente (Burgardt, 2012).     

A CMC pode ser encontrada sob diversas formas, dependendo do grau de 

substituição (GS), do grau de polimerização (GP) e da viscosidade (Ribéreau- Gayon et 

al., 1998; Siqueira, 2006).  

A CMC é um aditivo alimentar identificado com o código E466 (Ribéreau-Gayon et 

al., 2006). Contudo, só a partir de 2008 é que foi autorizada a sua aplicação em vinhos 

brancos e espumantes (Resolução OENO 2/2008), numa dose máxima de 100 mg/L 

(Regulamento CE nº 606/2009 da Comissão Europeia). Ainda de acordo com o Codex 

Enológico, o CMC para uso enológico deve obedecer a características específicas, tais 

como peso molecular entre 17000 e 300 000 Da, grau de polimerização entre 80 e 1500 

e uma viscosidade numa solução a 1% entre 10 e 15 mPa/s (OIV, 2010).  

A Carboximetilcelulose é um polissacarídeo, cuja estrutura lhe confere 

características de "coloide protetor" e quanto maior for o seu grau de substituição maior 

será a sua eficácia. Esta característica permite-lhe atuar na estabilização tartárica dos 

vinhos com a vantagem de apresentar uma boa resistência a temperaturas elevadas e ao 

pH ácido, mantendo o seu efeito estabilizador, mesmo após um aquecimento 

prolongado a 55-60ºC (Andrade, 2012).   

A CMC quando aplicada aos vinhos tintos interage com os compostos fenólicos, 

formando agregados intermoleculares através de interações físico-químicas aumentando 

a turvação. Os agregados de CMC-polifenóis formados reduzem o efeito inibidor e o 
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desempenho da CMC. Assim, a CMC não previne riscos de precipitações tartáricas nos 

vinhos tintos, não tanto pelas dificuldades em assegurar a estabilidade tartárica, mas 

sobretudo pelo efeito de aumento da turbidez e de precipitação da matéria corante 

(Moutounet et al., 2010).  

 

Figura 1: Reação de formação e estrutura da carboximetilcelulose (CMC) (Bowyer et al.,2010). 

1.2.2.3  Goma-arábica 

A composição química da goma-arábica é complexa e consiste num grupo de 

macromoléculas caracterizadas por uma elevada proporção de polissacarídeos (~97%), 

o qual é predominantemente composto por unidades de D-galactose e L-arabinose e por 

uma pequena proporção de proteínas (< 3%) (Islam et al., 1977). A presença, na sua 

estrutura molecular, de polissacarídeos hidrofílicos e de grupos proteicos hidrofóbicos 

confere-lhe a capacidade de estabelecer ligações por afinidade polar, apolar e do tipo 

Van der Waals (Scotti, 2008). A sua composição química pode variar de acordo com a 

sua origem (Acacia senegal ou Acacia seyal), a idade das árvores a partir da qual foi 

obtida, época de colheita, as condições climáticas e do ambiente do solo. Assim, 

existem diferenças entre a composição química da goma-arábica obtida das duas 

espécies de Acacias, apesar de terem os mesmos resíduos de açúcares, as gomas da 

Acacia seyal, tem um menor teor de ramnose e de ácido glucorónico e um teor mais 

elevado de arabinose e ácido 4-O-metil glucorónico (Anderson, 1986). 

A goma-arábica melhora a qualidade sensorial do vinho (Cainelli, 2012; Scotti, 

2008), ajudando na estabilização dos aromas dos vinhos, atuando sobre os recetores das 

papilas gustativas retardando ou diminuindo a perceção de adstringente e de amargo 

atuando também no arredondamento do vinho (Cainelli, 2012). Scotti (2008), concluiu 

que a goma-arábica tem influência sobre a perceção olfativa e retro-nasal do vinho, 

diminuindo a perceção dos aromas considerados positivos ou negativos pelo 

consumidor, alterando a volatilidade dos compostos aromáticos presentes no vinho, em 

função das características físico-químicas da goma.  
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A goma-arábica permite a estabilização da matéria corante coloidal dos vinhos tintos, 

retardando a sua polimerização e sedimentação na garrafa; bem como a estabilização 

tartárica e proteica dos vinhos brancos (Cainelli, 2012). 

A aplicação de goma-arábica é autorizada pelo Regulamento (CE) n.º 606/2009 e 

com parecer positivo do OIV desde 1972 (Curvelo-Garcia, 2005). A goma-arábica com 

destino ao sector enológico, deve corresponder aos parâmetros do Codex Enológico 

Internacional e ao Codex Alimentarius de forma a ter o efeito protetor esperado no 

vinho e ser inócuo à saúde do consumidor (OIV, 2010). 

 

Figura 2: Estrutura da goma-arábica (Dauqan e Abdullah, 2013). 

1.2.3  Compostos fenólicos 

O conhecimento, da composição fenólica dos vinhos, é de extrema importância para 

os produtores, uma vez que estes contribuem para a cor, amargo, adstringência e 

“corpo” do vinho (Cliff et al., 2007; Granato, 2011; Kallithraka et al., 2006; Meng et 

al., 2012). Além disso, interferem nas reações de oxidação, interações com as proteínas 

e envelhecimento do vinho (Kallithraka et al., 2006).  

Vários estudos indicam que a qualidade de um vinho está intimamente relacionada 

com a sua composição em compostos fenólicos (Fanzone et al., 2012). Composição 

essa, que tem sido demonstrada ser influenciada pela casta, pelo clima e pela região 

onde as uvas são cultivadas, bem como pelas diferentes práticas enológicas (processo de 

vinificação, temperatura de fermentação, pH), a idade do vinho e também com o tipo de 

envelhecimento (Cliff et al., 2007).  

Os compostos fenólicos encontram-se presentes em vinhos tintos e brancos, contudo 

a concentração destes, nos vinhos tintos, é muito superior à dos vinhos brancos, isto 

deve-se ao facto de os vinhos brancos não terem antocianinas e também aos diferentes 

métodos de vinificação (Tabela 1). Nos vinhos tintos, as uvas são esmagadas e 
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fermentadas em contacto com o engaço (total ou parcial), pelicula e grainha, 

contrariamente aos vinhos brancos onde o engaço, a grainha e a pelicula são retirados 

antes da fermentação alcoólica, razão pela qual os vinhos tintos apresentam uma maior 

concentração de compostos fenólicos. Normalmente, o conteúdo de compostos 

fenólicos varia entre 2 a 5 g/L, em média, em vinhos tintos e 0,1 g/L, em vinhos brancos 

(Chawla et al., 2012). 

Tabela 1. Concentração dos compostos fenólicos maioritários em vinhos tintos e brancos 

(Mamede e Pastore, 2004). 

Compostos Vinho Tinto (mg/L) Vinho Branco (mg/L) 

Catequina 191 35 

Epigalocatequina 82 21 

Ácido gálico 95 7 

Cianidina-3-glucosideo 3 0 

Malvidina-3-glucosideo 24 1 

Rutina 9 0 

Quercetina 8 0 

Miricetina 9 0 

Ácido cafeíco 7,1 2,8 

Resveratrol 1,5 0 

Teores médios de fenóis totais (expresso 

em equivalente de ácido gálico em mg/L) 
2567 239 

 

O acastanhamento do vinho branco, é um processo diretamente relacionado com a 

oxidação e representa um importante problema de estabilidade nos vinhos. Teores 

elevados de compostos fenólicos aumentam a suscetibilidade à oxidação, levando a uma 

diminuição da qualidade visual e sensorial do vinho, qualidades estas que são muito 

importantes para o mercado (Cosme et al., 2008; Cosme et al., 2012). Isto deve-se, 

sobretudo, à oxidação de compostos fenólicos, incluindo catequinas, proantocianidinas 

e ácidos hidroxicinâmicos presentes no vinho (Cosme et al., 2008; Lee e Jaworski, 

1988). Barroso et al. (1989) estabeleceram uma ligação entre a suscetibilidade ao 

acastanhamento e a quantidade de compostos fenólicos presentes no vinho, onde mais 

tarde, Spagna et al. (2000) recomendaram a remoção dos compostos fenólicos de baixo 

peso molecular para estabilizar os vinhos brancos e reduzir, assim, o potencial de 

acastanhamento.  

Os compostos fenólicos, como já foi referido anteriormente, contribuem para a 

adstringência, que é a sensação dada à interação das proteínas salivares (ricas em 

prolina) com os compostos fenólicos do vinho (Martins, 2007). Contudo, Lea e Arnold 

(1978) sugeriram que nem todos os compostos fenólicos do vinho contribuem da 
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mesma forma para a adstringência. Estes concluíram que a sensação de adstringência é 

essencialmente devido aos taninos mais polimerizados e aqueles esterificados com ácido 

gálico.   

1.2.3.1  Flavonóides 

Os flavonóides caracterizam-se por ter um esqueleto básico e comum em C6C3C6, 

com uma estrutura primária que consiste em dois anéis aromáticos ligados por um anel 

pirano. Estes compostos assumem uma grande importância pois são os grandes 

responsáveis pela estrutura e cor dos vinhos (Granato, 2011).  

Flavanóis  

A principal classe dos flavanóis é a dos flavan-3-óis, que se caracterizam por 

possuírem um anel heterocíclico saturado (Granato, 2011). Os principais flavan-3-óis 

são a (+)-catequina e a (-)-epicatequina (figura 3), que são responsáveis pela 

adstringência, amargo e corpo dos vinhos (Granato, 2011; Meng et al., 2012). Também 

fazem parte dos flavanóis a epigalocatequina, as procianidinas e as prodelfinidinas 

(Mamede e Pastore, 2004). 

 

 

 

  

 

 

Figura 3: Principais flavan-3-óis, (+)-catequina (1) e (-)-epicatequina (2) (Dias et al., 2010).  

As concentrações de (+)-catequina variam de 5 a 100 mg/L em vinho branco 

(Fracassetti et al., 2011). A (+)-catequina e a epigalocatequina são os compostos 

maioritários no vinho branco, pois estão presentes em maior quantidade nas películas 

das uvas brancas, já no vinho tinto a (+)-catequina e o ácido gálico são os compostos em 

maior abundância (Mamede e Pastore, 2004). As (+)catequinas são as responsáveis pelo 

acastanhamento dos vinhos brancos e tintos e por algum gosto amargo (Cabrita et al., 

2012; Fracassetti et al., 2011).  

Simpson (1982) relatou, também, que as (+)-catequinas e procianidinas têm uma 

forte influência na suscetibilidade ao acastanhamento dos vinhos brancos, porque os 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814608009436#bib21
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flavan-3-óis podem sofrer oxidações e polimerizações. Os flavanóis, dependendo da sua 

estrutura, podem ter uma cor branca a amarela, podendo conferir uma cor “marrom” 

quando presente em concentrações elevadas nos vinhos brancos, mas nos vinhos tintos 

estes são mascarados pelas antocianinas (Marquez et al., 2012). 

Flavan-3-óis podem reagir também com as antocianinas levando à estabilização da 

cor em vinhos tintos (Gómez-Alonso et al., 2007).  

Taninos 

Os taninos condensados ou proantocianidinas são compostos fenólicos que têm a 

capacidade de se combinarem com as proteínas levando à sensação de adstringência 

(Cabrita et al., 2012; Marangon et al., 2010), ou seja, interagem com as proteínas 

salivares, principalmente com proteínas ricas em prolina, formando agregados 

insolúveis que estão na origem da sensação de adstringência (Soares et al., 2012). 

Os taninos condensados são principalmente extraídos das partes sólidas das uvas 

como das grainhas, das películas e do engaço durante o processo de vinificação. Os 

vinhos elaborados com pouco ou nenhum contato com as partes sólidas, como é o caso 

dos vinhos brancos e espumantes têm baixos teores de tanino, enquanto os vinhos tintos, 

podem ter teores de taninos bastante variáveis em função do tempo de maceração 

(Harbertson et al., 2012). 

A estrutura dos taninos depende da sua natureza constitutiva, nomeadamente das 

sub-unidades que os compõem (grau de polimerização médio, percentagem de 

prodelfinidina e percentagem de unidades esterificadas com o ácido gálico). 

Proantocianidinas da grainha da uva (procianidinas) são compostas de (+)-catequina, (-

)-epicatequina e (-)-epicatequina-3-O-galato. Proantocianidinas da película são 

compostas das mesmas unidades, com apenas 5% de (-)-epicatequina-3-O-galato e 

compreendem (-)-epigalocatequina (20%) e são, consequentemente, referidas como 

prodelfinidinas (Vidal et al., 2004). 

Durante a conservação e o envelhecimento dos vinhos as modificações no estado de 

condensação dos taninos influenciam a sua cor e as suas características sensoriais 

(Cabrita et al., 2012). 

Antocianinas 

As antocianinas são os principais compostos responsáveis pela cor dos vinhos tintos 

e têm na sua constituição a aglicona ou antocianidina, que é glicosilada no seu estado 
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natural por um ou mais açúcares (Košir et al., 2004). São compostos solúveis em água e 

altamente instáveis a temperaturas elevadas (Malacrida e Motta, 2006). O conteúdo de 

antocianinas nas uvas oscila entre 30-750 mg por 100g de uvas, e depende da casta, do 

ano de vindima e dos fatores ambientais (Košir et al., 2004). As antocianinas 

representam uma parte importante tanto quantitativa como qualitativamente nas uvas de 

castas tintas. Estas encontram-se na película das castas tintas e também na polpa das 

castas tintureiras (Cabrita et al., 2012).  

Existem três principais series de antocianinas (figura 4): antocianina-3-glucósido, 

antocianina-3-(6-acetil)glucósido e antocianina-3-(6-coumaroil)glucósido, em que a 

aglicona é identificada como delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina e malvidina; 

onde a mais importante, devido à sua elevada concentração, é a malvidina-3-glucósido 

(Mataix et al., 2001). A cor das antocianinas varia também com as suas estruturas 

químicas e condições físico-químicas do meio (Mamede e Pastore, 2004).  

O perfil das antocianinas pode ser utilizado para a diferenciação de vinhos de acordo 

com a casta e, por isso, a sua análise tem sido proposta como uma ferramenta útil para 

verificar a autenticidade dos vinhos, para que se possa ter uma garantia que não se 

sucede a uma mistura de vinhos produzidos com castas diferentes não declaradas no 

rótulo, protegendo-se assim os consumidores (Košir et al., 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

Antocianinas R1 R2 R3 

Cianidina OH OH 
 

Peonidina OCH3 OH 
 

Delfinidina OH OH OH 

Malvidina OCH3 OH OCH3 

Petunidina OCH3 OH OH 
                          

Figura 4: Principais antocianinas (Mamede e Pastore, 2004). 
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1.2.3.2  Não-flavonóides 

Os compostos não-flavonóides, presentes principalmente na polpa das uvas brancas, 

são os compostos fenólicos mais importantes dos vinhos brancos, apesar de se 

encontrarem individualmente em concentrações baixas, coletivamente têm um papel 

importante no aroma e gosto dos vinhos (Cabrita et al., 2012). 

Os compostos não-flavonóides são os derivados dos ácidos cinâmicos (cafeico, 

caftárico e ácido p-cumárico), dos ácidos benzóicos (ácido p-hidroxibenzóico e ácido 

gálico) e os estilbenos (trans (t)-resveratrol, cis (c)-resveratrol e glicosídeo (t)-

resveratrol) (Granato, 2011; Woraratphoka et al., 2007).  

Os ácidos hidroxicinâmicos têm um papel importante nas oxidações que conduzem 

ao acastanhamento dos vinhos e, além disso, embora não exerçam uma influência direta 

no gosto dos vinhos, estão implicados no aparecimento de fenóis voláteis com 

consequentes alterações aromáticas (Cabrita et al., 2012). 

Ácidos Cinâmicos 

Os derivados dos ácidos cinâmicos (figura 5) estão envolvidos nos fenómenos de 

oxidação enzimática e acastanhamento enzimático dos vinhos brancos (Cardoso, 2007).  

 

 

 

 

 

        Figura 5: Principais ácidos cinâmicos (Hollman, 2001). 

Em geral, os derivados dos ácidos hidroxicinâmicos possuem uma maior atividade 

antioxidante do que os derivados dos ácidos hidroxibenzóicos, devido à presença do 

grupo –CH=CH-COOH na estrutura do ácido cinâmico que aumenta a sua capacidade 

de estabilizar radicais livres (Mamede e Pastore, 2004). Dentro dos ácidos cinâmicos o 

ácido cafeico é o que apresenta maior atividade antioxidante, seguido do ácido ferúlico 

e por último o ácido p-cumárico (Makrisa et al., 2003).  

O ácido caftárico (consiste da ligação do ácido cafeico ao ácido tartárico), é o 

hidroxicinamato mais abundante nas uvas, e ocorre naturalmente no vinho jovem, 

(Fracassetti et al., 2011).  

Ácidos 

hidroxicinâmicos 
Posição OH 

p-Cumárico 4 

Cafeíco 3,4 

Ferúlico 4,3-OCH3 
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Ácidos benzóicos 

Os principais ácidos benzóicos são o ácido gálico, o ácido salicílico e o ácido siríngico 

(figura 6) (Hollman, 2001).   

 

 

 

 

 

 

                 Figura 6: Principais ácidos benzóicos (Hollman, 2001). 

No vinho os ácidos hidroxibenzóicos aparecem principalmente na sua forma livre. O 

ácido gálico (o ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico) é descrito como o mais importante, uma 

vez que este é o precursor de todos os taninos hidrolisáveis (Gonçalves et al., 2013).  

1.2.4 Cor dos Vinhos 

A cor é o atributo mais importantes a nível sensorial de um vinho, onde a sua 

tonalidade e intensidade podem dar informação sobre possíveis defeitos ou qualidades 

do vinho (Cabrita et al., 2012).  

A cor está intimamente relacionada com os compostos fenólicos e por isso esta 

dependente das características da uva, das técnicas de vinificação e das numerosas 

reações que ocorrem durante o armazenamento/envelhecimento do vinho (Cabrita et al., 

2012). A estabilidade da cor, durante o envelhecimento, está intimamente relacionada 

com a polimerização que ocorre entre as antocianinas e outros compostos fenólicos, 

nomeadamente os taninos (Pérez-Lamela et al., 2007).  

1.2.5 Efeito da aplicação de polissacarídeos na composição fenólica dos 

vinhos  

O principal papel atribuído aos polissacáridos é a sua contribuição para a suavidade 

dos vinhos. Poucos estudos existem na literatura, para entender o impacto dos produtos 

à base de polissacarídeos (nomeadamente manoproteína, CMC, e goma-arábica) na 

qualidade sensorial dos vinhos, em particular devido à sua capacidade para interagir 

Ácidos 

hidroxibenzóicos 
Posição OH 

Salicílico 2 

Gálico 3,4,5 

Siríngico 4,3,5-OCH3 
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com compostos fenólicos (Boulet et al., 2007) e muito menos existe sobre a influência 

desses produtos nas características físico-químicas dos vinhos. 

Manfroi (2007) estudou o efeito da aplicação de goma-arábica em vinho tinto da 

casta Cabernet Sauvignon, onde mostrou que esta contribui para um aumento da maciez 

e redução de adstringência do vinho, principalmente nos ensaios onde as gomas-

arábicas foram aplicadas em maiores concentrações. Ainda em vinhos tintos, Rodrigues 

et al. (2012) verificou o efeito das manoproteínas na cor e na estabilidade tânica desses 

vinhos, mostrando que os polifenóis totais e as antocianinas totais diminuem ao longo 

do tempo em todos os vinhos. 

Guise et al. (2014), estudou o efeito da aplicação de polissacarídeos em vinhos 

brancos do Douro e da região dos vinhos Verdes, verificando que nos vinhos brancos do 

Douro a adição de CMC´s e de manoproteínas, diminuiu o teor de compostos fenólicos 

totais, flavonóides e não-flavonóides. Já, a adição de goma-arábica, diminuiu o teor de 

compostos fenólicos totais e flavonóides, contudo nos compostos não-flavonóides não 

se verificaram diferença significativas após a sua adição. Nos vinhos verdes, não foram 

observadas alterações nos compostos fenólicos totais e flavonóides, após adição da 

concentração mínima de CMC a 5%. Em ambas as amostras de vinhos brancos, não se 

verificaram diferenças significativas nos ácidos fenólicos e flavonóides após a adição 

dos diferentes aditivos enológicos.  

Ribeiro et al. (2014) mostrou que algumas manoproteinas em vinhos bancos 

diminuírem os compostos fenólicos totais, flavonóides e não-flavonóides, não existindo 

diferenças significativas nos ácidos fenólicos e flavonóides (catequina).  

1.2.6 Segurança alimentar/ produtos enológicos 

A segurança alimentar é um tema muito importante na indústria alimentar devido à 

presença de alimentos contaminados com microrganismos patogénicos que causam 

doenças e morte de milhares de pessoas durante o ano em todo o mundo. A liberalização 

do comércio mundial aumenta a preocupação sobre a segurança dos produtos 

importados; a globalização do mercado aumenta os riscos de origem alimentar; os 

efeitos adversos para a saúde de alguns agro-químicos (por exemplo, DDT), levou a 

uma crescente preocupação por parte dos consumidores sobre os efeitos para a saúde 

pública das novas tecnologias e dos novos métodos de conservação de alimentos; 

determinados géneros alimentícios e tecnologias (por exemplo OGM) são de grande 
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importância e preocupação para os consumidores uma vez que estes cada vez mais 

exigem um conhecimento mais aprofundado sobre os produtos (Bánáti, 2003).     

Nos consumidores de vinho existe também a preocupação da segurança alimentar. 

Assim, em 1986 surgiu a possibilidade dos produtos de origem bovina poderem estar 

contaminados com a doença de Creutzfeldt-Jacob (Encefalopatia Espongiforme Bovina) 

e, devido a esse facto, os riscos associados com a utilização de proteínas de origem 

bovina para a colagem de vinhos foram avaliados (alguns foram imediatamente 

proibidos de alimentos e bebidas, como por exemplo, albumina bovina de sangue) e 

depois as gelatinas de origem bovina (Lefebvre et al., 2003). As proteínas de origem 

vegetal poderão ser uma boa alternativa às proteínas de origem animal, nomeadamente, 

às gelatinas de origem bovina devido aos resultados apresentados serem semelhantes e 

até em alguns parâmetros poder até ser melhor (Arbugeri, 2010). Assim, desde 2005, a 

legislação europeia autorizou o uso de proteínas vegetais, como agentes clarificantes 

entre as quais as proteínas de ervilha (não OGM), uma vez que esta não tem de ser 

rotulada como um produto alergénico, de acordo com a legislação (Reg. CE606/2009 

Anexo IA). Além deste problema, existem ainda produtos com potencial de 

alergenicidade, como por exemplo, leite, leite evaporado, caseína, caseinato de potássio, 

cola de peixe (Rolland et al., 2006) e albumina de ovo (Mills e Breiteneder, 2005). As 

regras para a rotulagem dos produtos alergénicos estão detalhados nas Diretivas 

2003/89/CE e 2006/142/CE, alteradas pela Diretiva 2007/68/EC que contém uma lista 

das substâncias alergénicas (Restani et al., 2012; Tolin et al., 2012). O limite mínimo 

exato para a concentração abaixo do qual o risco de uma reação alérgica é mínimo é 

difícil de identificar devido aos inúmeros fatores envolvidos, tais como a sensibilidade 

do indivíduo, idade, sexo, constituição genética, hábitos alimentares, e também devido a 

fatores ambientais (Rolland et al., 2006).   

O caseinato de potássio pode constituir um risco para as pessoas que sofrem de 

alergia ao leite na vida adulta (Restani et al., 2012). Uma alternativa ao caseinato de 

potássio é a utilização do polímero sintético insolúvel em água polivinilpolipirrolidona 

(PVPP) e de proteína de ervilha (Cosme et al., 2012). Proteína de ervilha comercial é 

uma proteína não-OGM, e é usada em produção de vinho vegan. É cada vez mais 

considerada como uma alternativa à caseína, porque pela legislação em vigor, não tem 

que ser rotulado como um alérgeno (Walker et al., 2007). O PVPP pode ser uma 

alternativa não alergénica à caseína, no entanto, o PVPP é consideravelmente mais caro 

do que a caseína (pelo menos duas vezes mais), mas é mais eficaz em concentrações 
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mais baixas (Cosme et al., 2012). Pelo que é necessário uma investigação mais 

detalhada a fim de se identificar uma alternativa com uma relação positiva entre custo-

eficácia do agente de colagem e que seja segura em termos de segurança alimentar.  

1.3   Objetivos do trabalho 

A colagem dos vinhos é tradicionalmente efetuada com colas proteicas devido às 

suas vantagens e ou seu conhecimento, contudo recentemente têm sido discutida a 

problemáticas da alergenicidade de algumas proteínas de origem animal usadas na 

colagem dos vinhos, por isso, um problema de segurança alimentar para o consumidor, 

o que obrigou à rotulagem aquando da colagem com caseína/caseinato de potássio e 

albumina de ovo.  

Assim, o principal objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da aplicação de 

polissacarídeos, nomeadamente manoproteínas, CMC e goma-arábica, na composição 

fenólica, nomeadamente nas características cromáticas e composição em taninos de 

vinhos branco e tinto. 

Para atingir os objetivos propostos foram efetuados ensaios com polissacarídeos num 

vinho branco e num vinho tinto. Foram testadas onze manoproteinas, quatro CMC´s e 

seis gomas arábicas. Para melhor se entender a interação entre este produtos e a 

composição fenólica dos vinhos procedeu-se previamente à caracterização dos produtos. 

Após colagem com os produtos enológicos previamente caracterizados, foram 

analisados diversos parâmetros no vinho branco tais como os compostos fenólicos 

totais, flavonóides, não-flavonóides, perfil dos ácidos fenólicos, cor e a capacidade de 

acastanhamento e nos vinhos tintos foram avaliados parâmetros como os compostos 

fenólicos totais, flavonóides, não-flavonóides, perfil dos ácidos fenólicos e das 

antocianinas monoméricas, intensidade e tonalidade corante, antocianinas totais e 

coradas e os pigmentos poliméricos e totais. Com estes dados pretendeu-se estudar a 

influência da aplicação de polissacarídeos (manoproteína, goma arábica e CMC), bem 

como o efeito das suas características estruturais na interação com os compostos 

fenólicos dos vinhos brancos e tintos. 
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II. Material e Métodos 

2.1. Vinhos 

Neste estudo foram utilizados dois vinhos jovens, um vinho branco e um vinho tinto, 

da vindima 2012, da região Demarcada do Douro, onde o vinho branco apresentava as 

seguintes características: pH 3,18, teor alcoólico (%v/v) 11,4, massa volúmica (g/cm
3
) 

0,9918, acidez total (g de ácido tartárico /L) 6,6, e acidez volátil (g de ácido acético /L) 

0,26; e o vinho tinto apresentava as seguintes características: pH 3,70, teor alcoólico 

(%v/v) 13,8, massa volúmica (g/cm
3
) 0,9958, acidez total (g de ácido tartárico /L) 5,4, e 

acidez volátil (g de ácido acético /L) 0,38. 

2.2. Caracterização dos polissacarídeos 

Existem vários tipos de produtos à base de polissacarídeas entre as quais as 

manoproteínas, as CMC´s e a goma-arábica, antes da sua aplicação efetuou-se a sua 

caracterização. As manoproteínas foram caracterizadas por Ribeiro et al. (2014) e as 

CMC´s por Guise et al. (2014). 

          2.2.1 Caracterização da goma-arábica  

Para a caracterização de seis gomas-arábicas foi estudada a sua composição em 

açúcares. As gomas-arábicas no estado líquido foram previamente liofilizadas.  

Para a caracterização dos açúcares das gomas-arábicas, foi introduzido em cada tubo 

de ensaio cerca de 5 mg (0,005g) de amostra e 400 µL de solução de ácido sulfúrico a 

72% (p/p). De seguida, deixou-se à temperatura ambiente durante 3 h com agitação 

frequente (vortex 15-30 minutos). Após este período, foi adicionado 4 mL de água ultra 

pura e colocado num bloco de aquecimento a 100ºC durante 2,5 h. Ao fim desse tempo, 

deixou-se arrefecer e adicionou-se 500 µL da solução padrão interno (2 desoxi-D-

glucose). Na preparação da solução de padrão interno foi adicionado 1 mg de 2-desoxi-

D-glucose e 1 mL de água ultra pura. 

Foi necessário preparar as soluções padrão mãe e posteriormente as soluções padrão 

de trabalho para a construção das curvas de calibração. Para a preparação das soluções 

padrão mãe utilizaram-se os seguintes padrões: fucose, ramnose, arabinose, galactose, 

manose, glucose, xilose, ácido galacturónico e ácido glucorónico, onde se adicionaram 

em tubos 100 mg (0,100g) de reagente e 10 g de água ultra pura.  
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Para a análise cromatográfica, 400 µL de cada amostra foram diluídas com 4600 mL 

de água em vials. A quantificação foi realizada pelo método do padrão interno usando 

as curvas de calibração padrões da fucose, ramnose, arabinose, galactose, glucose, 

manose, xilose, do ácido galacturónico e glucorónico (0,25-2,5 mg de açúcar / 0,5 mg 

de padrão interno). A separação dos açúcares foi realizada com uma coluna CarboPac 

PA-20 (150 mm x 3 mm) com uma pré-coluna CarboPac PA20 (Dionex) utilizando 

como eluente A - solução de NaOH 1,25 mM que contém 2 mM Ba (OH)2, eluente B - 

400 mM de acetato de sódio contendo 2 mM Ba (OH)2 e como eluente C - NaOH a 500 

mM, contendo 2 mM de Ba (OH)2. O eluente foi mantido sob azoto, para reduzir os 

carbonatos que se acumulam e a contaminação biológica. O volume de injecção foi de 5 

µL, a taxa de fluxo foi de 0,3 mL/min e a temperatura da coluna foi mantida a 35 º C 

durante a corrida. O programa de eluição utilizado foi: 0-19 min, 100% de A, aumentar 

a 50% de B até 27 min e mantida até 37 min; aumentar para 40% de C e diminuindo a 

0% B até 47 min e mantido até 57 min. A coluna foi condicionada com 100% de A 

durante 15 min antes da injeção. A deteção dos açúcares foi realizada com um detetor 

eletroquímico contendo um elétrodo de trabalho Au, elétrodo de referência Ag/AgCl, e 

contra elétrodo de Ti. A forma de onda de células ED foi + 0,1 V a partir de 0,00-0,40 s, 

depois - 2.0 V dos 0,41-0,42 s, e uma rampa - 2.0 a 0,6 V dos 0,42-0,43 s, seguido de - 

0,1 V a partir de 0,44 a 0,50 s (fim de ciclo). A região de integração era entre 0,2 e 0,4 s. 

Todas as análises foram realizadas em duplicado. 

2.3. Ensaio Experimental 

Neste estudo o ensaio consistiu na adição de polissacarídeos (CMC´s, 

manoproteínas e gomas-arábicas) a um vinho branco e a um vinho tinto, de forma a 

estudar o efeito da composição estrutural dos polissacarídeos sobre a composição 

fenólica dos vinhos.  

Os polissacáridos aplicados aos dois vinhos foram onze manoproteínas, quatro 

CMC`s e seis gomas-arábicas, na concentração média recomendada pelo fabricante 

(tabela 2).  
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Tabela 2. Doses médias dos polissacarídeos utilizados neste trabalho. 

Polissacarídeos Códigos Dosagem (média)  

 

 

Goma-arábica 

AM 55g/hL 

S 40g/hL 

GSB 1,5mL/L 

GSA 1,5mL/L 

GVA 1,5mL/L 

GVB 1,5mL/L 

 

Carboximetilcelulose 

Sólida 5g/hL 

5% 100mL/hL 

20% 25mL/hL 

 

 

 

 

Manoproteína 

V 2,75g/hL 

VP 3g/hL 

M 25g/hL 

BM 7,5g/hL 

BB 7,5g/hL 

BPA 40g/hL 

BP 1 40g/hL 

BP 2 40g/hL 

P 22,5g/hL 

S 30g/hL 

F 22,5g/hL 

 

Os polissacarídeos sólidos foram previamente hidratadas numa proporção de 1:10 em 

água destilada antes da sua aplicação ao vinho banco ou tinto. Os ensaios foram 

efectuados à escala laboratorial em provetas de 250 mL, após a adição de cada um dos 

polissacarídeos, os ensaios permaneceram durante 7 dias à temperatura ambiente. Uma 

das amostras de vinho tinto e uma de vinho banco não lhe foi adicionada qualquer 

polissacarídeo, funcionando esta amostra como controlo/testemunha. Todos os ensaios 

foram efetuados em duplicado. 

2.4 Cor dos vinhos brancos 

A cor dos vinhos brancos foi determinada pelo método usual do OIV (1990), pela 

medida da absorvância a 420 nm, sob o percurso ótico de 1 cm. A determinação foi 

efetuada em duplicado 
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2.5 Intensidade e Tonalidade corante 

No vinho tinto foi determinada a intensidade e a tonalidade corante pela medição 

das absorvâncias a 420, 520 e 620 nm, sob 0,1 cm de percurso ótico e relativamente à 

água. A intensidade corante é a soma das absorvâncias a 420, 520 e 620 nm. A 

tonalidade corante foi determinada pela razão das absorvâncias a 420 e a 520 nm de 

acordo com o método usual do OIV (1990). A determinação foi efetuada em duplicado. 

Intensidade corante (IC) = (Abs420 + Abs520 + Abs620) * 10 

Tonalidade corante = Abs420/Abs520 

% Abs420 = ((Abs420*10) * 100) / IC 

% Abs520 = ((Abs520 *10) * 100) / IC 

%Abs620 = ((Abs620 *10) * 100) / IC 

2.6 Antocianinas totais  

O doseamento das antocianinas totais foi efetuado pelo método de descoloração 

pelo bissulfito. Este método baseia-se na descoloração do catião flavílio, por um 

excesso de dióxido de enxofre. Esta reação é reversível e a forma corada das 

antocianinas reaparece após o desaparecimento do sulfuroso livre (Ribéreau-Gayon, 

1973).  

A leitura da absorvância é efetuada num espectrofotómetro a 520 nm, numa 

cuvete com 1 cm de percurso optico, antes e após a adição do bissulfito. A diferença 

entre as absorvâncias, comparada a uma curva padrão, estabelecida por Glories (1978), 

conduz à concentração das antocianinas expressa em mg/L. Todas as análises foram 

efectuadas em duplicado. 

2.7 Caracterização estrutural das antocianinas  

O índice de ionização das antocianinas foi determinado ao pH do vinho sem (d1) e com 

adição de hidrogenosulfito de sódio (d2) e ao pH de 1,2 sem (d3) e com adição de 

hidrogenosulfito de sódio (d4), efetuando a leituras de cada amostra a 520nm num 

espectrofotómetro numa célula de 1mm e de 1 cm, respetivamente. A determinação foi 

efetuada em duplicado  

∆dα = (d1 – d2) * (12/10) 
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∆dδ = (d3 – d4) * (100/95) 

Índice de Ionização = (∆dα / ∆dδ) * 100 

2.8 Quantificação das antocianinas coradas, pigmentos poliméricos e totais  

A determinação das antocianinas coradas, pigmentos poliméricos e totais foi efetuada 

de acordo com Somers e Evans, (1977). A determinação foi efetuada em duplicado 

2.9 Índice de etanol  

O índice de etanol foi determinado para cada amostra, adicionando-se a um tubo de 

ensaio vinho e etanol (d) e deixou-se em repousar durante 24 horas. O controlo é 

preparado com água destilada, etanol e vinho (d0). Em cada amostra é efectuada a 

leitura a 280nm, numa célula de 1cm (Glories, 1978). A determinação foi efetuada em 

duplicado 

  Índice de etanol (%) = ((d0 – d)/d0) * 100 

2.10 Quantificação dos compostos flavonóides e não-flavonóides 

Os compostos fenólicos não-flavonóides dos vinhos branco e tinto foram 

determinados utilizando a absorvância a 280 nm, após reação com o formaldeído, de 

acordo com o procedimento descrito por Kramling e Singleton (1969). Usando este 

método, quantificou-se os não-flavonóides. Por diferença com os compostos fenólicos 

totais dos vinhos, é possível determinar os flavonóides. Os resultados foram expressos 

em equivalentes de ácido gálico, através da curva de calibração com o ácido gálico. A 

determinação foi efetuada em duplicado 

2.11 Índice de HCl  

Em tubos de ensaio fechados adicionou-se em duplicado, de cada amostra, 5mL de 

vinho, 7,5mL de HCl concentrado e 2,5mL de água destilada, um dos duplicados 

repousou durante 7 horas (d) o outro não (d0), fez-se a leitura de cada amostra a 280nm 

no espectrofotómetro numa célula de 1cm (Glories, 1978). A determinação foi efetuada 

em duplicado. 

Índice de HCl (%) = ((d0 –d) / d0) * 100 
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2.12 Capacidade de acastanhamento 

Para a determinação da capacidade de acastanhamento adicionou-se 15 mL de 

cada amostra em dois tubos de ensaio, sendo um dos tubos aspergidas com azoto e o 

outro com oxigénio, respectivamente. Todos os tubos foram selados hermeticamente e 

mantidos a 55 º C durante 5 dias. A capacidade de acastanhamento foi calculada por 

medição do aumento da A420nm tal como descrito por Singleton e Kramling (1976). A 

determinação foi efetuada em duplicado. 

2.13 Flavonóides, ácidos fenólicos e antocianinas monoméricas por HPLC 

Os ácidos fenólicos e os flavonóides dos vinhos brancos e tintos, bem como as 

antocianinas monoméricas dos vinhos tintos foram determinados num HPLC (Ultimate 

3000, Dionex Corporation) equipado com um detetor de conjunto de fotodíodos 

(PDA100, Dionex). A coluna utilizada foi uma coluna de fase inversa C-18 (25 cm de 

comprimento, 4,5 mm de diâmetro, partículas de 5 m, a ACE). Eluente A é 5% de 

ácido fórmico aquoso e o eluente B metanol. O programa de eluição foi o seguinte: 5% 

B de zero a 5 min seguido por um gradiente linear até 65% B até 65 min e de 65 a 

67min até 5% de B. O caudal foi de 1 mL/min e a temperatura da coluna foi mantida a 

35 º C durante a corrida. A deteção foi realizada 200-650 nm, com o volume de injeção 

de 25 µL de acordo com Guise et al. (2014). A identificação dos compostos foi 

efectuada tendo como base a literatura, a ordem de eluição, tempo de retenção e 

espectros de ultra violeta-visível. 

As amostras de vinho tinto foram de injecção directa. No caso das amostras de vinho 

branco, foi necessário efectuar a evaporação de 50 mL de cada amostra (em duplicado) 

de vinho até à secura e dissolver em 2 mL de uma solução a 50% metanol/água.   
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2.14 Análise estatística 

Os dados são apresentados com média ± desvio padrão. Os dados físico-

químicos foram tratados estatisticamente por análise de variância fator único 

(ANOVA), utilizando o software Statistica 7 (Statsoft,  

OK, EUA). O teste de Tukey (HSD, nível de 5%) foram utilizados para a comparação 

das médias dos dados físico-químicos.  
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III. Resultados e Discussão 

3.1 Caracterização dos polissacarídeos 

3.1.1 Caracterização das gomas-arábicas 

A caracterização das seis gomas-arábicas quanto à sua composição em açúcares está 

apresentada na tabela 3 e Figura 7. Os resultados indicam que em todas as gomas, como 

esperado, o açúcar que está em maior concentração é a galactose seguido da arabinose. 

A goma GSB é a que apresenta maior concentração em fucose e as gomas GVA, GVB e 

AM maior concentração de ramnose, de ácido galacturónico e de ácido glucorónico em 

relação às restantes gomas. A presença de elevadas concentrações de ácido 

galacturónico nestas gomas indica a presença/contaminação com pectinas, e devido ao 

seu também elevado conteúdo de ramnose, provavelmente de ramnogalacturonanas. As 

gomas que apresentaram maior concentração de arabinose foram as gomas GSA e GSB.  

 

Tabela 3. Composição em açúcares das gomas-arábicas por análise cromatográfica (média 

±desvio padrão).  

  Composição em açúcares da goma-arábica (g/100g) 
 

Goma-

arábica 
fucose ramnose arabinose galactose ácido galacturónico ácido glucorónico 

Açúcares 

Totais 

 GSA 0,39 ± 0,01 2,08 ± 0,04 28,62 ± 2,48 46,72 ± 2,62 2,12 ± 0,23 0,58 ± 0,03 
 

80,51 

 GSB 1,26 ± 1,38 1,66 ± 0,09 22,15 ± 5,87 46,39 ± 0,90 1,12 ± 0,45 1,50 ± 1,71 74,08 

 GVA 0,35 ± 0,01 9,05 ± 0,41 17,21 ± 0,70 45,16 ± 0,13 6,70 ± 1,61 20,09 ± 0,61 98,56 

 GVB 0,32 ± 0,01 9,13 ± 0,01 17,21 ± 0,10 44,23 ± 0,45 10,67 ± 1,16 17,57 ± 0,28 99,13 

A M 0,34 ± 0,01 8,99 ± 0,24 17,26 ± 0,37 46,75 ± 1,34 6,86 ± 3,86 19,63 ± 0,15 99,83 

 S 0,19 ± 0,05 4,49 ± 1,69 13,08 ± 3,34 36,90 ± 4,02 0,77 ± 0,09 0,20 ± 0,02 55,63 
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Figura 7. Composição em açúcares das gomas-arábicas por análise cromatográfica (média 

±desvio padrão). 

 

3.1.2 Caracterização das manoproteínas 

A caracterização das manoproteínas quanto à sua composição em açúcares e teor de 

proteína utilizadas no presente trabalho estão indicadas na tabela 4 e foram efetuadas 

por Ribeiro et al. (2014). As manoproteínas são compostas por polissacáridos e 

proteínas, onde os polissacarídeos, apesar de apresentarem uma grande variabilidade, 

encontravam-se sempre em maior percentagem, variando entre os 47 % e os 80 % de 

açúcares totais. Os resultados mostram que os açúcares que estão em maior 

concentração nas diferentes manoproteínas estudadas foram a glucose (entre 4,4-45,5 

g/100g) e a manose (17,4-41,9 g/100g). A percentagem de açúcares solúveis (entre 37 

% e 80 %) foi muito superior à percentagem de açúcares insolúveis (entre 0,24 % e 

13,16 %). O teor de proteína também apresentou variabilidade, entre 10 % a 44 %. 
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Tabela 4. Composição em açúcares e proteína das manoproteínas analisadas por cromatografia (média ±desvio padrão) (adaptado: Ribeiro et al., 2014). 

 
Composição em açúcares das Manoproteínas (g/100g) 

    
 

Fuc Ara GlcNH2 Gal Gluc Man 
Açúcares 

totais    

g/100g 

Açúcares 

solúveis 

g/100g 

Açúcares 

insolúveis 

g/100g 

Proteinas 

totais 

g/100g 
Manoproteínas H.S. H.A. H.S. H.A. H.S. H.A. H.S. H.A. H.S. H.A. H.S. H.A. 

S 1,0±0,1 1,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,2±0,0 0,1±0,0 0,1±0,1 0,1±0,0 28,7±1,8 20,2±0,3 20,7±1,3 22,9±0,4 50,3±3,3 43,8±0,0 6,85 44,4 

VP 0,9±0,0 0,7±0,2 0,0±0,0 0,0±0,0 0,2±0,0 0,2±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0 19,6±0,2 19,8±0,0 26,1±0,5 26,6±0,2 46,9±0,7 47,0±0,7 1,30 40,9 

BM 0,9±0,1 0,5±0,0 0,1±0,0 0,0±0,0 0,3±0,0 0,2±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 6,8±1,2 6,1±0,1 41,9±0,0 42,6±0,2 49,9±1,1 49,2±0,5 0,64 17,6 

M 0,9±0,6 0,5±0,2 0,0±0,0 0,1±0,0 0,4±0,0 0,4±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 15,7±0,6 15,7±0,8 38,6±1,5 37,8±1,4 55,8±0,2 54,3±0,1 1,51 10,4 

BP1 0,7±0,0 1,0±0,2 1,7±0,1 1,7±0,0 0,2±0,0 0,1±0,0 1,7±0,1 1,6±0,1 40,2±2,1 35,3±2,7 20,1±1,3 19,8±1,2 64,5±3,6 59,1±3,3 5,48 37,4 

BB 0,7±0,0 0,9±0,3 0,0±0,0 0,0±0,0 0,2±0,0 0,2±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 4,4±0,2 4,2±0,4 35,4±1,0 32,4±3,4 40,7±0,8 37,3±3,6 3,43 26,0 

F 0,8±0,0 0,6±0,1 0,0±0,0 0,0±0,0 0,2±0,0 0,1±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 41,4±0,2 29,7±0,2 21,6±0,4 20,8±0,3 64,0±0,2 50,9±0,5 13,16 38,3 

BP2 1,6±0,0 0,6±0,2 1,9±0,2 1,6±0,1 0,2±0,0 0,1±0,0 1,9±0,1 1,6±0,2 29,5±2,3 21,8±1,7 17,4±0,1 17,0±1,7 52,3±2,7 42,5±5,2 9,85 44,0 

P 0,9±0,3 1,4±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,2±0,0 0,2±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 45,5±1,4 42,1±0,0 19,4±1,0 19,4±0,0 66,0±0,1 62,3±1,0 3,63 37,1 

V 0,9±0,0 0,7±0,1 0,0±0,0 0,0±0,0 0,2±0,0 0,2±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 38,6±1,4 38,0±2,0 40,8±1,0 41,7±0,2 80,5±2,4 80,3±1,7 0,24 26,3 

BPA 1,3±0,6 1,5±1,0 1,7±0,1 1,8±0,1 0,2±0,0 0,1±0,0 1,7±0,1 1,7±0,0 31,9±3,1 33,2±1,4 17,7±0,6 20,2±0,6 54,4±2,9 57,9±3,0 2,40 42,1 

                  Fuc – fucose, Ara – arabinose, GlcNH2 – galactosamina, Gal – galactose, Glu – glucose, Man – manose; H:S – hidrólise de Saeman  ; H.A – hidrólise ácida. 
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3.1.3 Caracterização das CMC´s 

Os três CMC´s utilizados no presente trabalho foram caracterizados quanto às suas 

características físico-químicas por Guise et al. (2014), cujas características estão 

apresentadas na tabela 5. Os CMC´s estudados apresentaram diferentes graus de 

substituição, que vão desde os 0,63 (CMC sólida) a 1,12 (CMC 20%) e, diferentes pesos 

moleculares desde 344 KDa (CMC 5%) a 512 KDa (CMC sólida). A composição em 

sódio (presente como contra-ião dos grupos ácido carboxílico) das 

carboximetilceluloses estudadas variou entre 4,59-7,68g/100g. A CMC 5% apresenta 

concentrações de potássio (3,15g/100g) relativamente elevadas.  

Tabela  5. Características físico-químicas de carboximetilceluloses (adaptado de Guise et al. 
2014). 

CMC 

Viscosidade 

(mPas
-1

) em 

solução a 

0,1% 

Grau de 

substituição 

(DS) 

Peso 

molecular 

médioKd

a 

Potásio 

g/100g 

Sódio 

g/100g 

Cálcio 

g/100g 

Magnésio 

g/100g 

CMC 

20% 
1,15±0,04

a 
1,12±0,05

c 
441±7

a,b 
0,044±0,001

a 
7,68±0,02

a 
0,055±0,002

a 
0,008±0,001

a 

CMC 

5% 
1,03±0,02

b 
0,74±0,01

a 
344±23

d 
3,15±0,04

c 
7,06±0,02

b 
0,083±0,005

c 
0,12±0,01

c 

CMC 

sólida 
1,35±0,02

c 
0,63±0,04

a 
512±27

b,c 
0,010±0,001

a 
7,68±0,02

a 
0,012±0,004

d 
0,001±0,000

a 

         Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0,05) para o parâmetro avaliado (teste de Tukey). 

 

3.2 Efeito da aplicação de manoproteínas, gomas-arábicas e CMC´s nas 

características físico-químicas dos vinhos brancos 

3.2.1 Efeito da aplicação dos polissacarídeos na composição fenólica, cor e 

capacidade de acastanhamento dos vinhos brancos 

Neste trabalho foi estudado o efeito da aplicação de manoproteínas, gomas-

arábicas e CMC´s na composição fenólica, cor e capacidade de acastanhamento de 

vinhos brancos, sendo apresentados os resultados na tabela 6, figuras 8, 9 e 10. A 

composição fenólica dos vinhos brancos diminuiu após aplicação dos diferentes 

polissacarídeos em relação ao vinho sem adição de polissacarídeos (C). As 

manoproteínas foram os polissacarídeos que menos decresceram os compostos fenólicos 

totais e os flavonóides (decréscimo de 0-2,6 % e 0-2,4 %, respectivamente), enquanto 

que os CMC foram os que menos decresceram os compostos fenólicos não-flavonóides 

(decréscimo de 0-3,1 %). Das amostras de vinho tratadas com goma-arábica a que 

apresentou maior concentração de compostos fenólicos totais (190 mg/L de ácido 
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gálico), ou seja, que reteve maior quantidade destes compostos, foi a amostra tratada 

com a goma GVB.  

A amostra de vinho tratada com a CMC sólida foi das amostras tratadas com os 

CMC estudados que menos decresceu os compostos fenólicos totais (decréscimo de 2,5 

%).  

Tabela 6. Fenóis totais (FT), não-flavonóides (NF), flavonóides (F), cor (C) e capacidadede 

acastanhamento (CA) do vinho branco com e sem adição de polissacarídeos (media ± desvio 

padrão). 

C- Controlo (vinho sem tratamento), UA- unidades de absorvância; as letras minúsculas correspondem à análise estatística dentro de cada grupo de polissacarídeos estudados, as 

letras maiúsculas corresponde à análise estatística entre os grupos de polissacarídeos estudados. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0.05) para 

o parâmetro avaliado (teste de Tukey). 

 

 

FT (mg/L 
ácido gálico) 

NF (mg/L 
ácido gálico) 

F (mg/L ácido 
gálico) 

C (UA) CA (UA) 

Goma-arábica 
     

C   194 ± 0e, J 32 ± 0g, K 162 ± 0e, I 0,270±0,001f L 0,015±0,001c, F 

 A M   181 ± 0a, A 25 ± 0a, B 156 ± 0a, B, C 0,188±0,001c, F 0,003±0,001a, E 

 S   184 ± 0b, B 26 ± 0b, C 158 ± 0c, E 0,160±0,001a, D 0,003±0,001a, B, C, D 

 GSB   186 ± 0c, D 28 ± 0c, D 158 ± 0c, E, F 0,270±0,001e, L 0,005±0,001a, b, C, D 

 GSA   186 ± 0c, D 30 ± 0e, G 156 ± 0a, b, B 0,212±0,002d, I, J 0,005±0,001a, b, C, D 

 GVA   186 ± 0c, D 29 ± 0d, F 156 ± 0b, C 0,210±0,001d, H, I 0,007±0,000b, D, E 

 GVB   190 ± 0d, G 31 ± 0f, H 160 ± 0d, H 0,170±0,001b, E 0,002±0,002a, A, B, C 

Carboximetilcelulose 
     

C   194 ± 0d, J 32 ± 0b, K 162 ± 0c, I 0,270±0,001c, L 0,015±0,001c, F 

 Sólida   189 ± 0c, E 31 ± 0a, J 158 ± 0b, D 0,134±0,001b, B 0,005±0,001a, b, C, D 

5% 186 ± 0b, D 32 ± 0b, K 154 ± 0a, A 0,134±0,002b, B 0,015±0,001c, F 

20% 185 ± 0a, C 31 ± 0a, I, J 154 ± 0a, A 0,119±0,001a, A 0,006±0,001b, C, D, E 

Manoproteína 
     

C   194 ± 0g, J 32 ± 0c, K 162 ± 0 e, I 0,270±0,001 h, L 0,015±0,001d,  F 

 V  190 ± 0b, F 31 ± 0b I 159 ± 0 c, F, G 0,144±0,001 a, C 0,004±0,002b. c, B, C, D 

 VP  191 ± 0c, G 29 ± 1a, E 162 ± 0 f, J 0,161±0,001 b, D 0,004±0,001b, c, B, C, D 

M   190 ± 0c, G 31 ± 0b, J 159 ± 0 c, G 0,209±0,001 e, H 0,003±0,002b, c, B, C, D 

BM   189 ± 0a, E 32 ± 0c, K 157 ± 0 a, D 0,189±0,001 c, F 0,005±0,001c, B, C, D 

 BB 190 ± 0b, F 32 ± 0c, K 157 ± 0 a, D 0,210±0,001 e, H, I 0,001±0,001a, A 

BPA   192 ± 0e, I 33 ± 0c, N 160 ± 0 d, H 0,229±0,001 g, K 0,006±0,001c, C, D, E 

BP1    194 ± 0g J 32 ± 0c, K 162 ± 0 f, J 0,210±0,001 e,H, I 0,001±0,001a, b, A, B 

BP2   195 ± 0g, K 33 ± 0c, P 162 ± 0 f, J 0,213±0,001 f, J 0,003±0,002b, c, B, C, D 

P   191 ± 0d, H 33 ± 0c, O 158 ± 0 b, E 0,188±0,001 c, F 0,005±0,002c, C, D 

S  194 ± 0g, J 32 ± 0c, M 162 ± 0 f, J 0,211±0,001 e, H, I, J 0,006±0,002c, C, D, E 

 F   193 ± 0f, I 33 ± 0c, O 160 ± 0 d, H 0,200±0,001 d, G 0,003±0,003b, c, B, C, D 
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Figura 8: Fenóis totais (FT), não-flavonóides (NF), flavonóides (F), do vinho branco com e sem adição de polissacarídeos (media ± desvio padrão), a) gomas-
arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas. 
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Figura 9: Cor (C) do vinho branco com e sem adição de polissacarídeos (media ± desvio 

padrão), a) gomas-arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas.   
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Figura 10: Capacidade de acastanhamento (CA) do vinho branco com e sem adição de 

polissacarídeos (media ± desvio padrão), a) gomas-arábicas; b) carboximetilceluloses; c) 

manoproteínas. 
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Nos vinhos aos quais se aplicou manoproteína, o que apresentou maior 

concentração de compostos fenólicos totais (195 mg/L de ácido gálico) foi o vinho 

tratado com a manoproteína BP2. Uma das possíveis razões para esta manoproteína 

decrescer menos os compostos fenólicos totais pode estar relacionado com a sua menor 

concentração em manose (tabela 4). Já a manoproteina que mais reduziu a concentração 

de compostos fenólicos totais (decréscimo de 2,5 %) foi a manoproteína BM, que 

apresenta uma concentração elevada de manose.  

Em relação aos compostos fenólicos não-flavonóides a amostra de vinho tratada 

com goma-arábica GSA foi a que apresentou o menor decréscimo (decréscimo de 6,25 

%) e a amostra adicionada de AM a que apresentou o maior decréscimo (decréscimo de 

21,9 %). Uma das possíveis justificações pode ser a maior concentração em arabinose 

da goma-arabica GSA (tabela 3) em relação à goma-arábica AM. A concentração dos 

compostos fenólicos não-flavonóides das amostras de vinho tratadas com CMC´s 

decresceu mais quando tratado com a CMC 5%, o que poderá estar relacionado com o 

facto desta CMC apresentar menor peso molecular (tabela 5) em relação às restantes 

CMC´s. A amostra de vinho, tratada com manoproteína BP2, foi a que apresentou maior 

concentração de compostos fenólicos não-flavonóides (33 mg/g de ácido gálico) e a 

amostra tratada com a manoproteína VP a que apresentou menor concentração de 

compostos fenólicos não-flavonóides (29 mg/g de ácido gálico). 

A concentração dos compostos flavonóides, nas amostras tratadas com goma-

arábica GVB foi superior (160 mg/g de ácido gálico) em relação às restantes. Nas 

amostras de vinho tratadas com CMC a que apresentou maior concentração dos 

compostos flavonóides (158 mg/g de ácido gálico) foi a amostra tratada com a CMC 

sólida, o que poderá ser justificado pelo fato de esta apresentar um maior grau de 

substituição e maior peso molecular (tabela 5) em relação às restantes. Os vinhos 

tratados com as manoproteínas VP, BP1, BP2 e S não decresceram a concentração de 

flavonóides do vinho, enquanto que a aplicação das manoproteínas BM e BB 

decresceram a concentração de flavonóides em 3,1 %, o que poderá estar relacionado 

com o facto das manoproteínas VP, BP1, BP2 e S apresentarem uma maior 

concentração de açúcares insolúveis (tabela 4). 

A cor é uma das características visuais importantes de um vinho branco. De 

entre as amostras de vinhos tratadas com goma-arábica, com excepção dos vinhos 

tratados com a goma GSB que sofreu uma pequena alteração da sua cor (0,270 ua) 
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relativamente ao vinho sem tratamento, todos os outros vinhos tratado com goma-

arábica apresentam uma diminuição de cor entre 21,5 e 40,7 %. Nas amostras de vinho 

adicionado de manoproteínas, todas decresceram a cor do vinho branco relativamente à 

amostra sem tratamento, sendo a amostra tratada com a manoproteína BPA a que 

apresentou o menor decréscimo de cor (decréscimo 15,2 %) e a amostra tratada com a 

manoproteína V (decréscimo 46,7 %) a que apresentou o maior decréscimo de cor. 

A capacidade de acastanhamento do vinho branco esta relacionada com a 

oxidação de determinados compostos fenólicos e representa um problema de 

estabilidade do vinho branco. A presença de determinados compostos fenólicos no 

vinho aumenta a suscetibilidade à oxidação, levando a uma diminuição da qualidade 

visual e sensorial do vinho (Cosme et al., 2008; Castillo-Sánchez et al, 2007). Em 1988 

Lee e Jaworski mostraram que os compostos fenólicos não são igualmente sujeitos à 

oxidação. Geralmente, as catequinas e as procianidinas diméricas são mais facilmente 

oxidáveis do que outros compostos fenólicos.   

Os resultados indicaram que a capacidade de acastanhamento dos vinhos, de 

uma forma geral, diminuiu ou manteve-se semelhante após adição dos polissacarídeos 

em comparação com a amostra sem tratamento (C), que pode ser explicado pela 

diminuição dos compostos fenólicos não-flavonóides em algumas amostras tratadas 

com os polissacarídeos. No caso dos vinhos tratados com goma-arábica, a capacidade de 

acastanhamento foi menor nas amostras tratada com a goma GVB (0,002 ua). Uma 

possível explicação para esta amostra de vinho apresentar uma menor capacidade de 

acastanhamento poderá estar relacionada com a menor concentração de compostos 

fenólicos não-flavonóides desta amostra de vinho em relação às restantes tratadas com 

goma-arábica. Nos vinhos, adicionados de manoproteínas, verificou-se uma diminuição 

da capacidade de acastanhamento em todas as amostras. Nas amostras de vinho tratadas 

com CMC a 5% apresentou uma capacidade de acastanhamento semelhante á amostra 

controlo.  

3.2.2 Efeito da aplicação das manoproteinas, gomas-arábicas e CMC´s sobre os 

ácidos fenólicos e flavonóides, nos vinhos brancos 

Foi estudado o efeito da aplicação das manoproteínas, gomas-arábicas e CMC´s 

sobre o perfil dos ácidos fenólicos e flavonóides, nos vinhos brancos, por HPLC. Os 

compostos que foram detetados nas amostras de vinho branco e os respetivos tempos de 
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retenção estão apresentados na tabela 7. Nas amostras de vinho branco foram detetados 

um flavonóide e dez ácidos fenólicos.   

Tabela 7. Tempo de Retenção (TR) dos ácidos fenólicos e flavonóides por HPLC dos vinhos 

brancos (média ±desvio padrão). 

  TR ± desvio padrão 

Ácido gálico 4,59 ± 0,43 

Catequina 12,54 ± 0,19 

Ácido trans-caftárico 10,31 ± 0,22 

Ácido 2-S-glutationilcaftárico (GRP) 10,82 ± 0,28 

Ácido coutárico (isómero) 12,59 ± 0,21 

Ácido coutárico 14,53 ± 0,30 

Ácido cafeico 17,43 ± 0,35 

Ácido 4-hidroxicumárico 23,56 ± 0,25 

Ácido ferúlico 27,32 ± 0,14 

Ácido etilcafeíco 44,03 ± 0,29 

Ácido etilcoumárico 50,55 ± 0,36 

 

Uma possível justificação para a diminuição dos compostos fenólicos flavonóides 

pode dever-se há diminuição da percentagem de área da catequina (tabela 8) dos vinhos 

tratados com polissacarídeos em comparação com a amostra de vinho sem tratamento 

(C).  

O vinho que apresenta a menor concentração de compostos fenólicos totais (181 

mg/L de ácido gálico), foi tratado com a goma-arábica AM, esta goma-arábica 

decresceu muito a área do ácido 2-S-glutationilcaftárico (GRP) (tabela 8), o que poderá 

justifica o valor baixo de compostos fenólicos totais pela sua aplicação. Uma das 

possíveis razões para a menor redução dos compostos fenólicos totais do vinho no qual 

se aplicou CMC sólida poderá estar relacionado com a maior percentagem em ácido 2-

S-glutationilcaftárico (GRP), ácido cafeico, ácido 4-hidroxicoumárico e ácido ferúlico, 

comparativamente aos outros vinhos tratados com CMC (tabela 8). 
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Tabela 8. Percentagem de Área (média ±desvio padrão) dos ácidos fenólicos e flavonóides por HPLC dos vinhos brancos com e sem adição de 

polissacarídeos. 

  ácido gálico catequina 
ácido trans-

caftárico 

ácido 2-S-glutationilcaftárico 

(GRP) 

ácido coutárico 

(isómero) 
ácido coutárico ácido cafeíco 

ácido 4-

hidroxicoumárico 
ácido ferúlico ácido etilcafeíco 

ácido 

etilcoumárico 

Goma-arábica 
           

C 29,4 ± 2,0a,A 70,6 ± 2,0c,H 42,2 ± 0,2a,A 22,3 ± 0,3c,D 0,8 ± 0,1b, c,A 24,6 ± 0,2 b,D 4,7 ± 0,4b,C 2,5 ± 0,4a,D 1,4 ± 0,2a,G,H 0,1 ± 0,0b,A 1,3 ± 0,0b,B 

 A M   73,8 ± 0,8c,H 26,2 ± 0,8a,B,C 57,9 ± 0,6b,B 4,4 ± 0,5a,B 0,9 ± 0,0c,A 26,2 ± 0,1 b,D 4,7 ± 0,2b,C 2,9 ± 0,1a,D 1,7 ± 0,0a, b,G,H,I 0,1 ± 0,0a, b,A 1,3 ± 0,0b,B 

 S   57,5 ± 0,7a, b, c,G 42,5 ± 0,7a, b, c,F,G 82,2 ± 0,5c,C ND 0,4 ± 0,0a,A 7,0 ± 0,3ª,A,B 3,7 ± 0,1a,B 3,9 ± 0,0b,D 2,2 ± 0,1b,I ND 0,6 ± 0,0a,B 

 GSB  42,4 ± 20,4a, b,D,E 57,6 ± 20,4b, c,H 41,5 ± 0,4a,A 20,8 ± 0,4b,B,C ND 25,0 ± 0,0 b,D 6,9 ± 0,0c,C 2,5 ± 0,0a,D ND 1,6 ± 0,0c,B 1,5 ± 0,0c,B 

 GSA   65,7 ± 0,8b, c,H 34,4 ± 0,8a, b,E,H 41,8 ± 0,2a,A 21,7 ± 0,4b, c,C,D 0,6 ± 0,0b,A 25,4 ± 0,4 b,D 4,9 ± 0,1b,C 2,8 ± 0,0a,D 1,4 ± 0,3a,G,H 0,1 ± 0,0a,A 1,4 ± 0,0b,B 

 GVA   67,8 ± 1,8b, c,H 32,2 ± 1,8a, b,C,D  41,5 ± 0,4a,A 22,0 ± 0,1b, c,D 0,7 ± 0,1b, c,A 25,2 ± 0,2 bD 4,8 ± 0,0b,C 2,8 ± 0,0a,D 1,6 ± 0,0a,G,H 0,0 ± 0,0a,A 1,3 ± 0,0b,B 

 GVB   63,9 ± 1,0b, c,G,H 37,1 ± 1,0a, b,E,F 41,8 ± 0,1a,A 22,4 ± 0,3c,D 0,6 ± 0,0b,A 24,6 ± 0,0 b,D 4,9 ± 0,0b,C 2,8 ± 0,0a,D 1,5 ± 0,1a,G,H 0,0 ± 0,0a,A 1,4 ± 0,0b,B 

Carboximetilcelulose 
           

C 29,4 ± 2,0a,A 70,6 ± 2,0a,H 42,2 ± 0,2a,A 22,3 ± 0,3b,D 0,8 ± 0,1a,A 24,6 ± 0,2b,D 4,7 ± 0,4a,C 2,5 ± 0,4a,D 1,4 ± 0,2b,G,H 0,1 ± 0,0b,A 1,3 ± 0,0c,B 

Sólida   22,0 ± 13,6a, A 78,0 ± 13,6a,H 42,2 ± 0,2a,A 21,9 ± 0,5b,D 0,8 ± 0,1a,A 25,3 ± 0,2b,D 4,8 ± 0,0a,C 2,7 ± 0,0a,D 0,9 ± 0,0a,D,E ND 1,3 ± 0,0c,B 

5% 31,3 ± 2,3a,A,B 68,6 ± 2,3a.H 58,0 ± 3,2b,B 3,3 ± 0,9a,A 0,3 ± 0,0a,A 28,2 ± 3,0b,D 5,8 ± 0,4a,C 2,6 ± 0,2a,D 1,4 ± 0,1b,G,H ND 0,4 ± 0,0a,A,B 

20% 30,6 ± 0,7a,A 69,4 ± 0,7a.H 40,9 ± 0,2a,A 41,1 ± 0,9c,D 1,4 ± 1,6a,A 3,0 ± 1,4a,A 7,5 ± 0,2b,C 3,6 ± 0,2b,D 1,9 ± 0,1c,H,I 0,0 ± 0,0a,A 0,6 ± 0,0b,B 

Manoproteínas 
           

C 29,4 ± 2,0a, b,A 70,6 ± 2,0c, d,H 42,2 ± 0,2b,A 22,3 ± 0,3b,D 0,8 ± 0,1a,A 24,6 ± 0,2a,D 4,7 ± 0,4a,C 2,5 ± 0,4a,D 1,4 ± 0,2d,G,H 0,1 ± 0,0a,A 1,3 ± 0,0a,B 

 V   26,9 ± 3,6a,A 73,1 ± 3,6c, d,H 42,0 ± 0,1b,A 22,4 ± 0,6b,D 0,7 ± 0,1a,A 24,8 ± 0,4a,D 4,9 ± 0,0a,C 2,8 ± 0,0a,D 1,0 ± 0,1c, d,E,F 0,1 ± 0,0a,A 1,3 ± 0,0a,B 

VP   30,2 ± 0,9a, b,A 69,8 ± 0,9c, d,H 42,3 ± 0,2b,A 22,1 ± 0,5b,D 0,6 ± 0,0a,A 24,6 ± 0,1a,D 4,7 ± 0,4a,B,C 2,9 ± 0,0a,D 1,3 ± 0,2c, d,G,H 0,1 ± 0,0a,A 1,3 ± 0,0a.,B 

M   47,3 ± 2,0b, c,E,F 52,7 ± 2,0b, c,H 41,2 ± 0,5a, b,A 22,4 ± 0,0b,D ND 24,3 ± 0,3a,D 7,0 ± 0,1a,C 2,7 ± 0,0a,D ND 1,6 ± 0,0b,B ND 

BM   38,9 ± 2,3a, b,B,C 61,1 ± 2,3c, d,H 39,8 ± 0,9a,A 22,8 ± 0,1b,D ND 24,7 ± 1,0a,B,C 6,9 ± 0,1a,C 2,5 ± 0,0a,A ND 1,6 ± 0,0b,B 1,5 ± 0,0a,B 

BB   35,6 ± 4,8a, b,B 64,4 ± 4,8c, d,H 40,0 ± 0,0a,A 22,8 ± 0,0b,D ND 24,6 ± 0,0a,D 6,9 ± 0,0a,C 2,5 ± 0,0a,C,D ND 1,6 ± 0,0b,B 1,5 ± 0,0a,B 

BPA   48,6 ± 8,1b, c,F,G 51,4 ± 8,1b, c,G,H 44,9 ± 0,0b,A 22,4 ± 0,1b,D 0,8 ± 0,0a,A 26,0 ± 0,0a,D 0,4 ± 0,0b,A 2,7 ± 0,0a,D 1,3 ± 0,3c, d,G,H ND 1,4 ± 0,0a,B 

BP 1   86,3 ± 2,2d,H 13,1 ± 2,2a,A 41,6 ± 0,7a, b,A 22,2 ± 0,2b,D 0,7 ± 0,0a,A 23,8 ± 1,1a,C,D 5,9 ± 1,3a,C 3,2 ± 0,4a,D 1,1 ± 0,2c, d,F,G 0,9 ± 1,1a, b,A,B 0,7 ± 0,9a,B 

BP 2   74,8 ± 9,7d,H 25,2 ± 9,7a,A,B 65,7 ± 22,1b,B,C 21,8 ± 22,0a, b,D 0,7 ± 0,0a,A 3,5 ± 0,2b,A 6,2 ± 0,0a,C 1,9 ± 0,1a,A,B 0,1 ± 0,0a, b,A ND 0,1 ± 0,0a,A 

P   66,7 ± 8,7c, d.H 33,3 ± 8,7a, b,D,E 58,0 ± 0,9b,B 5,8 ± 0,5a,B 0,7 ± 0,1a,A 25,6 ± 0,6a,D 5,3 ± 0,8a,C 2,1 ± 0,0a,B,C 0,9 ± 0,0c, d,C,D 0,8 ± 0,0a, b,A,B 0,8 ± 0,0a,B 

S  70,8 ± 0,2d,H 29,2 ± 0,2a,C 47,3 ± 0,3b,A,B 37,4 ± 0,3c,D 0,7 ± 0,0a,A 2,9 ± 0,1b,A 6,5 ± 0,6a,C 3,0 ± 0,0a,D 0,7 ± 0,2b, c,B ND 1,4 ± 0,0a,B 

F   40,2 ± 2,8a,b,C,D 59,8 ± 2,8c, d,H 42,6 ± 0,0b,B 21,9 ± 0,5a, b,D 0,9 ± 0,2a,A 24,8 ± 0,2a,D 4,8 ± 0,1a,C 2,5 ± 0,0a,D 1,1 ± 0,2c, d,G ND 1,3 ± 0,0a,B 

C- Controlo (vinho sem tratamento); ND- não detetável; as letras minúsculas correspondem á análise estatística dentro de cada grupo de polissacarídeos estudadas, as letras maiúsculas, corresponde à análise estatística entre os grupos de polissacarideos estudados Valores com a mesma letra 

não são significativamente diferentes (p < 0.05) para o parâmetro avaliado (teste de Tukey).    
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3.3 Efeito da aplicação das manoproteínas, gomas-arábicas e CMC´s em vinhos tintos 

3.3.1 Efeito da aplicação das manoproteínas, goma-arábica e CMC na 

tonalidade corante, intensidade corante, percentagem de absorvância a 

420nm, 520nm e 620nm, pigmentos totais e poliméricos, índice de etanol e 

de HCl e, compostos fenólicos dos vinhos tintos. 

O efeito da aplicação de manoproteínas, goma-arábica e CMC na tonalidade 

corante, intensidade corante, percentagem de absorvância a 420nm, 520nm e 620nm, 

pigmentos totais e poliméricos e na composição fenólica de um vinho tinto está 

apresentado na tabela 9 e figuras 11a 15. Os resultados mostram que em todos os vinhos 

onde foram adicionados os polissacarídeos estudados a concentração de compostos 

fenólicos totais diminuiu em relação à amostra controlo (C).  

A amostra de vinho adicionada de goma-arábica, com maior concentração de 

compostos fenólicos totais foi a amostra tratada com a goma GSB (514 mg/L de ácido 

gálico), e o vinho tratado com a goma GVA foi o que apresentou menor teor de 

compostos fenólicos totais (488mg/L de ácido gálico).  

Em relação às amostras de vinho adicionadas de CMC´s a que apresentou maior 

concentração de compostos fenólicos totais (534 mg/L de ácido gálico) foi a amostra de 

vinho tratada com a CMC sólida, e a que apresentou menor concentração (473 mg/L de 

ácido gálico) foi o vinho tratado com CMC 5 %.  

O vinho adicionado de manoproteína V é o que apresenta maior concentração de 

compostos fenólicos totais (500 mg/L de ácido gálico) e as amostras tratadas com 

manoproteína P, F e S foram as que apresentaram menor concentração de compostos 

fenólicos totais (490 mg/L de ácido gálico).  
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Tabela 9. Fenóis totais (FT),não-flavonóides (NF), flavonóides (F), intensidade corante (IC), tonalidade corante (TC), percentagem de absorvância a 420nm, 520nm e 620 

nm, índice de HCl e de etanol, pigmentos totais (PG) e pigmentos poliméricos (PP) dos vinhos tintos com e sem adição de polissacarídeos (média ± desvio padrão).  

  

FT (mg/L 

ácido 

gálico) 

NF (mg/L 

ácido 

gálico) 

F (mg/L ácido 

gálico) 
IC (UA) TC %Abs 420nm %Abs 520nm %Abs 620nm 

Índice de HCl 

(%)  

Índice de Etanol 

(%) 
PPa(UA) PTa(UA) 

Goma-arábica 

            C 534 ± 0 g,P 110 ± 0 f,Q 438 ± 0 f,O 18,31 ± 0,01 f,O  0,56 ± 0,00 e,K,L 31,73 ± 0,04e,M 58,96 ± 0,02g,I 11,75 ± 0,04c,H 86,41 ± 0,04 g,R 6,34 ± 0,05 a,A 5,50 ± 0,01 e,L 27,10 ± 0,15 g,M 

 AM   511 ± 0 e,N 73 ± 0 a,A 438 ± 0 f,O  16,25 ± 0,01 e,F 0,52 ± 0,00 a,D,E 30,30 ± 0,03a,B,C 58,43 ± 0,03e,G 11,26 ± 0,00b 51,88 ± 0,03 b,B 10,62 ± 0,05 b,C,D 3,85 ± 0,01 a,F 23,06 ± 0,06 b,C 

S   506 ± 0 c,I 84 ± 0 b,B 422 ± 0 d,L 16,19 ± 0,02 d,E  0,52 ± 0,00 a,D 30,35 ± 0,03a,C,D,E 58,59 ± 0,03f,H 11,06 ± 0,02a,D,E 73,39 ± 0,03 e,G 10,67 ± 0,13 b,C,D 4,07 ± 0,01 c,I 26,40 ± 0,15 f,L 

 GSB   514 ± 0 f,O 90 ± 0 c,C 424 ± 0 e,M 15,68 ± 0,01 c,C 0,53 ± 0,00 b,F,G 30,71 ± 0,01c,G 58,04 ± 0,04c,F 11,24 ± 0,03b,F 50,56 ± 0,03 a,A 11,02 ± 0,05 c,E 3,85 ± 0,01 a,F 22,72 ± 0,10 a,B 

 GSA   508 ± 0 d,M 90 ± 0 c,D 418 ± 0 c,K 15,72 ± 0,01 c,C 0,53 ± 0,00 c,F 30,62 ± 0,02b,G 58,16 ± 0,04d,F 11,22 ± 0,04b,F 70,46 ± 0,01 d,D 13,74 ± 0,04 e,I 3,84 ± 0,01 a,F 26,02 ± 0,06 e,J,K 

 GVA   488 ± 0 a,B 96 ± 0 d,F 392 ± 0 a,F,G 15,23 ± 0,02 b,B 0,54 ± 0,00 d,H 30,93 ± 0,02d,H 57,78 ± 0,01b,E 11,29 ± 0,02b,F 84,93 ± 0,02 f,Q 10,43 ± 0,04 b,C 4,70 ± 0,01 d,J 23,13 ± 0,10 d,C,D 

 GVB   503 ± 0 b,K 99 ± 0 e,H 404 ± 0 b,J 15,00 ± 0,01 a,A 0,54 ± 0,00 d,I 31,10 ± 0,03e,I 57,61 ± 0,02a,D  11,29 ± 0,04b,F 67,47 ± 0,02 c,C 13,23 ± 0,08 d,H 4,03 ± 0,01 b,H 22,42 ± 0,10 a,A 

Carboximetilcelulose 

            C 534 ± 0 d,P 110 ± 0 d,Q 438 ± 0 d,O 18,31 ± 0,01 c,O  0,56 ± 0,00 c,K,L 31,73 ± 0,04c,M 58,96 ± 0,02b,I 11,75 ± 0,04b,H 86,41 ± 0,04 d,R 6,34 ± 0,05 a,A 5,50 ± 0,01 c,L 27,10 ± 0,15 c,M 

 Sólida   534 ± 0 c,P 99 ± 0 c,L 435 ± 0 c,N 16,20 ± 0,01 b,E,F 0,51 ± 0,00 a,A 30,15 ± 0,03a,A 58,96 ± 0,04b,L 10,89 ± 0,04a,C 78,67 ± 0,03b,K 17,53 ± 0,04 d,K  5,50 ± 0,01 c,L 23,36 ± 0,06 a,D 

5% 473 ± 0 a,A 95 ± 0 a,E 378 ± 0 a,A 16,03 ± 0,01 a,D 0,52 ± 0,00 a,b,B 30,33 ± 0,07b,C,D 58,79 ± 0,06a,J,K 10,87 ± 0,04a,B,C 83,50 ± 0,02 c,O 17,24 ± 0,10 c,J 5,03 ± 0,01 b,K 23,63 ± 0,10 b,E 

20% 492 ± 0 b,D 98 ± 0 b,G 394 ± 0 b,H 16,05 ± 0,00 a,D 0,51 ± 0,00 a,B 30,26 ± 0,04a,b,A,B,C 58,84 ± 0,04a,K,L 10,90 ± 0,00a,C 72,48 ± 0,03 a,F 9,01 ± 0,13 b,B 3,91 ± 0,01 a,G 23,70 ± 0,06 b,E 

Manoproteínas 

            C 534 ± 0 h,P 110 ± 0 f,Q 438 ± 0 h,O 18,31 ± 0,01 i,O  0,56 ± 0,00 f,K,L 31,73 ± 0,04e,M 58,96 ± 0,02h,I 11,75 ± 0,04e,H 86,41 ± 0,04e,R 6,34 ± 0,05 a,A 5,50 ± 0,01 h,L 27,10 ± 0,15 h,M 

 V  500 ± 0 g,N 102 ± 0 b,K 397 ± 0 g,I 17,13 ± 0,02 e,K 0,51 ± 0,00 a,A 30,20 ± 0,03a,A,B 58,85 ± 0,05g,h,L 10,95 ± 0,02b,C,D 76,89 ± 0,03b,I 11,37 ± 0,08e,F 3,76 ± 0,01d,,D 23,06 ± 0,06a,C 

 VP   497 ± 0 e,H 104 ± 0 c,L 394 ± 0 f,H 16,36 ± 0,02 b,H 0,52 ± 0,00 a,b,B,C 30,36 ± 0,06b,D,E 58,84 ± 0,03g,h,L 10,80 ± 0,04a,A 86,41 ± 0,03e,R 11,86 ± 0,08f,G 3,81 ± 0,01f,E 24,38 ± 0,06b,F 

M   497 ± 0 e,G,H 106 ± 0 e,P 391 ± 0 d,F 16,39 ± 0,02 b, c,H,I 0,52 ± 0,00 a,b,E 30,48 ± 0,05c,F 58,64 ± 0,02f,H,I 10,88 ± 0,03a,b,B,C 84,54 ± 0,04d,P 11,40 ± 0,10e,F 3,67 ± 0,01b.B 26,33 ± 0,06g,L 

BM   496 ± 0 d,G 104 ± 0 c,L 393 ± 0 e,G 16,29 ± 0,01 a,G 0,52 ± 0,00 a, b,,E 30,45 ± 0,05c,E,F 58,72 ± 0,03f,g,H,I,J 10,83 ± 0,04a,B 82,22 ± 0,03c,N 11,54 ± 0,08e,F 3,70 ± 0,01c.C 24,95 ± 0,10c,G,H 

BB   499 ± 0 f,I 105 ± 0 d,N 394 ± 0 f,H 16,43 ± 0,01 c,I,J 0,52 ± 0,00 a, b,C 30,43 ± 0,04b,c,E,F 58,75 ± 0,02f,g,I,J,K 10,81 ± 0,04a,A,B 78,52 ± 0,04c,J 11,94 ± 0,17f,G 3,78 ± 0,01e,D,E 27,10 ± 0,06h,M 

BPA   494 ± 0 c,C 105 ± 0 d,O 389 ± 0c,E 16,46 ± 0,02 d,J 0,52 ± 0,00 a,b,E 30,46 ± 0,02c,F 58,44 ± 0,02e,G 11,10 ± 0,03c,E 80,70 ± 0,06c,L 10,11 ± 0,04b,B 3,59 ± 0,01a,A 26,23 ± 0,06g,K,L 

BP 1   493 ± 0 b,E 104 ± 0 c,M 389 ± 0 c,D,E 17,52 ± 0,04 f,L 0,56 ± 0,00 f,L 31,68 ± 0,02g,K 56,89 ± 0,05b,B 11,43 ± 0,06d,G 84,50 ± 0,02d,P 11,08 ± 0,04d,E 3,89 ± 0,01g,G 25,96 ± 0,00f,J 

BP 2   493 ± 0 b,E 110 ± 0 f,Q 384 ± 0 a,B 17,84 ± 0,01 g,M 0,56 ± 0,00 f,K,L 31,52 ± 0,02f,J 56,74 ± 0,04a,A 11,75 ± 0,03e,H 74,79 ± 0,03b,H 11,94 ± 0,08f,G 3,67 ± 0,01b,B 24,27 ± 0,06b,F 

P   490 ± 0 a,C 102 ± 0 b,J 388 ± 0 c,D 18,31 ± 0,03 i,D 0,54 ± 0,00 d,J 31,21 ± 0,05e,I 57,30 ± 0,01c,C 11,49 ± 0,07d,G 74,75 ± 0,03b,H 11,27 ± 0,13d,e,E,F 3,76 ± 0,01d,e,D 25,15 ± 0,10d,H,I 

S  490 ± 0 a,C 101 ± 0 a,I 389 ± 0 c,E 18,17 ± 0,01 h,N 0,55 ± 0,00 e,K 31,73 ± 0,04g,K 57,35 ± 0,03c,C  10,91 ± 0,03a,b,C 70,84 ± 0,03a,E 13,82 ± 0,13g,H 3,67 ± 0,01b,B 24,85 ± 0,10 c,C 

F  490 ± 0 a,C 104 ± 0 c,M 385 ± 0 b,C 17,53 ± 0,02 f,L 0,53 ± 0,00 c,G 30,65 ± 0,03d,G 57,85 ± 0,02d,E 11,50 ± 0,02d,G 81,36 ± 0,0c,M 10,73 ± 0,00c,D 3,76 ± 0,01d.D  25,35 ± 0,10e,I 

 C- Controlo (vinho sem tratamento); UA – unidades de absorvância; as letras minúsculas correspondem à análise estatística dentro de cada grupo de polissacarídeos estudadas, as letras maiúsculas  corresponde à analise estatística entre os grupos de polissacarídeos estudadas. Valores com a 

mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0.05) para o parâmetro avaliado (teste de Tukey). 
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Figura 11: Fenóis totais (FT), não-flavonóides (NF), flavonóides (F), do vinho tinto com e sem adição de polissacarídeos (media ± desvio padrão), a) gomas-

arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas.  
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Figura 12: Intensidade corante do vinho tinto com e sem  adição de polissacarídeos (media ± 

desvio padrão), a) gomas-arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas. 
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Figura 13: Tonalidade corante do vinho tinto com e sem adição de polissacarídeos (media ± 

desvio padrão), a) gomas-arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas. 
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Figura 14: Índice de HCl do vinho tinto com e sem adição de polissacarídeos (media ± desvio 

padrão), a) gomas-arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas.                                                                                                           
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Figura 15: Índice de etanol do vinho tinto com e sem adição de polissacarídeos (media ± desvio 

padrão), a) gomas-arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas.   
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No que diz respeito aos compostos fenólicos não-flavonóides (tabela 9 e figura 

11), das amostras de vinho tratadas com goma-arábica, a que exibiu maior concentração 

destes compostos (99 mg/L de ácido gálico) foi a amostra com a goma GVB, e a que 

apresentou menor concentração de compostos fenólicos não-flavonóides (73 mg/L de 

ácido gálico) foi a amostra de vinho tratada com a goma AM, em comparação às 

restantes amostras de vinho tratadas com goma-arábica e também em comparação à 

amostra controlo.  

Das amostras de vinho tratadas com CMC, a que apresentou maior concentração 

em compostos fenólicos não-flavonóides (99 mg/L de ácido gálico) foi a amostra com a 

CMC 5 %, e a que exibiu menor concentração destes compostos (95 mg/L de ácido 

gálico) foi a CMC sólida.  

O vinho tratado com a manoproteína BP2 foi o que apresentou maior 

concentração de compostos fenólicos não-flavonóides (110 mg/L de ácido gálico) e o 

vinho adicionado da manoproteína S o que apresentou menor concentração de 

compostos fenólicos não-flavonóides (101 mg/L de ácido gálico).  

A concentração de compostos fenólicos flavonóides foi superior (438 mg/L de 

ácido gálico), em relação às amostras com adição de goma-arábica, no caso da amostra 

de vinho com a goma AM e inferior (392 mg/L de ácido gálico) no caso da amostra com 

a goma GVA.  

Das amostras de vinho tratadas com CMC’s, a que reteve maior concentração de 

compostos fenólicos flavonóides (435 mg/L de ácido gálico) foi o vinho tratado com a 

CMC sólida e a que tem menor concentração destes compostos (378 mg/L de ácido 

gálico) foi a amostra tratada com a CMC 5 %.  

A amostra de vinho tratada com a manoproteína V foi a que reteve maior 

concentração em compostos fenólicos flavonóides (397 mg/L de ácido gálico), já a que 

apresentou menor concentração destes compostos (384 mg/L de ácido gálico) foi a 

amostra de vinho tratada com a manoproteína BP2. A justificação para que a 

manoproteína V tenha retido maior concentração em compostos fenólicos flavonóides 

poderá ser devido à sua composição, especialmente, à sua maior concentração em 

manose.  

A intensidade corante (IC) representa a quantidade de cor e está dependente do 

tipo de vinho e da variedade de uva, bem como da tecnologia de vinificação (tabela 9 e 

figura 12). No caso das amostras de vinho tratadas com goma-arábica, CMC e 

manoproteína a intensidade corante diminuiu relativamente ao controlo. 
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No caso das amostras de vinho com adição de goma-arábica as que apresentaram 

maior intensidade corante foram as amostras de vinho tratadas com as gomas AM e S 

(16,25 ua e 16,19 ua, respetivamente), enquanto as amostras de vinho tratadas com a 

goma-arábica GVA e GVB (15,23 ua e 15,00 ua, respetivamente) foram as que 

apresentaram menor intensidade corante.  

A amostra de vinho tratado com a CMC sólida, foi a que menos diminuiu a 

intensidade corante (16,20 ua), as outras duas CMC’s em estudo decresceram mais 

intensidade corante (16,03 e 16,05 ua, respetivamente). 

As amostras de vinho adicionadas de manoproteínas, que menos diminuíram a 

intensidade corante foram as tratadas com as manoproteínas P e S (18,31 e 18,17 ua, 

respetivamente). Já a que apresentou menor intensidade corante foi amostra de vinho 

adicionada da manoproteína BM (16,29 ua).  

De todas as amostras de vinho tratadas as que obtiveram maior intensidade 

corante foram as adicionadas de manoproteína P e S (18,31 ua e 18,17 ua, 

respetivamente).  

A tonalidade corante (TC) dos vinhos jovens têm um valor na ordem de 0,5-0,7 

que aumenta ao longo do envelhecimento, podendo chegar a valores de 1,2-1,3 (tabela 9 

e figura 13). A tonalidade corante das amostras do vinho em estudo ronda valores na 

ordem dos 0,51-0,56, o que era de prever, uma vez que o vinho em estudo era jovem. A 

tonalidade corante diminuiu em relação ao vinho controlo (C) após adição das gomas-

arábicas, CMC´s e das manoproteínas. As amostras de vinho que apresentaram maior 

tonalidade corante (0,56) foram as adicionadas de manoproteínas BP1 e BP2, e as que 

apresentaram menor tonalidade corante (0,51) as adicionadas de CMC sólida, CMC 

20% e a de manoproteína V.   

A diminuição da tonalidade corante com a adição dos polissacarídeos poderá ser 

devido á remoção de compostos responsáveis pela cor vermelha. 

A percentagem de absorvância a 420nm (cor castanha), 520nm (cor vermelha) e 

620nm (cor violeta) indica a contribuição de cada um dos três componentes na cor 

(tabela 9). A percentagem de absorvância que mais contribui para a cor em geral é a 

520nm rondando valores entre 56-58%, o que era de se esperar, uma vez que a cor que 

caracteriza a absorvância a 520nm é a cor vermelha.  

No caso das amostras de vinho adicionadas de goma-arábica a percentagem de 

absorvância a 520nm diminui ligeiramente nas amostras com a goma GVA e GVB, 

aumentando ligeiramente a percentagem de absorvância a 420nm, o que nos indica que 
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a cor destes vinhos são ligeiramente mais claros que os restantes vinhos adicionados de 

goma-arábica.  

Nos vinhos com adição de CMC a percentagem de absorvância a 520nm 

diminuiu ligeiramente, e em contrapartida aumentou ligeiramente a absorvância a 

420nm e 620nm na amostra de vinho com a CMC 5%, o que nos indica que nesta 

amostra a cor castanha tem maior contribuição na cor do vinho que nas amostras de 

vinhos com as restantes CMC´s.    

Nas amostras de vinho com manoproteina existem algumas diferenças de cor. 

No caso das amostras com as manoproteínas BP1, BP2 e P verifica-se uma ligeira 

diminuição da absorvância a 520 nm e um ligeiro aumento da absorvância a 420 nm e 

620 nm. Já no que diz respeito à amostra de vinho com a manoproteína S constata-se 

que ocorreu uma ligeira diminuição da percentagem de absorvância a 520 nm e um 

ligeiro aumento da percentagem de aborvância a 420nm indicando que esta amostra 

apresenta uma cor vermelha mais clara que as restantes. Por último, na amostra de vinho 

com a manoproteína F verifica-se uma ligeira diminuição da percentagem de 

absorvância a 520 nm e um aumento da percentagem a 620 nm o que nos indica que 

esta amostra apresentava uma cor mais escura.   

O índice de HCl dá-nos o grau de polimerização dos taninos condensados 

(proantocianidinas) (Ribéreau-Gayon et al., 1998). O grau de polimerização das 

procianidinas do vinho determina a taxa a qual as procianidinas vão precipitar num 

meio com HCl. Em vinhos novos, o índice de HCl tende a ser elevado devido aos 

taninos estarem mais polimerizados. Após a adição de polissacarídeos aos vinhos, 

verificou-se uma diminuição do índice de HCl, pelo facto de os polissacarídeos se 

ligarem aos taninos e os precipitarem, havendo uma diminuição da concentração de 

taninos polimerizados no meio. Um vinho com elevada concentração de taninos 

polimerizados tem um índice de HCl superior a 40.  

O índice de HCl das amostras de vinho analisadas é elevado, devido à utilização 

de vinho novo, que são ricos em taninos, apresentando valores deste índice entre 50-

86%. O índice de HCl diminuiu no caso dos vinhos tratados com gomas-arábicas, 

manoproteínas e CMC´s relativamente à amostra controlo (C) (tabela 9 e figura 14).  

Das amostras de vinho tratadas com goma-arábica a que apresentou menor 

índice de HCl (50,56%) foi a amostra com adição da goma GSB e a amostras de vinho 

com maior índice de HCl (84,93%) foi a amostra com adição da goma GVA, indicando 

que o vinho tratado com a goma-arábica GSB contem um menor número de taninos 
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polimerizados em relação á segunda. Verificando-se assim, que no caso do vinho 

tratado com a goma-arábica GSB ocorreu maior número de ligações tanino-

polissacarídeo levando à precipitação dos taninos, o que nos leva a crer que este vinho é 

mais macio que o vinho que foi tratado com a goma-arábica GVA.  

A amostra de vinho adicionada de CMC que apresentou maior índice de HCl 

(83,50%) foi a amostra adicionada de CMC 5% e a que apresentou menor índice de HCl 

(72,48%) foi a amostra de vinho adicionada da CMC 20%, indicando que o primeiro 

vinho contem um maior número de taninos polimerizados em relação ao segundo. 

Verificando-se, que no vinho tratado com a CMC 20% ocorreu maior número de 

ligações tanino-polissacarídeo levando à precipitação dos taninos, o que nos leva a 

supor que este vinho é mais macio que o vinho que foi tratado com a CMC 5%.  

O vinho tratado com manoproteína que obteve maior índice de HCl (86,41%) foi 

o vinho com a manoproteína VP e o que exibiu menor índice de HCl (70,84%) foi a 

amostra de vinho tratada com a manoproteína S, mostrando que a primeira contem um 

maior número de taninos polimerizados em relação à segunda. Verificando-se, que na 

amostra com a manoproteína S ocorreu maior número de ligações tanino-polissacarídeo 

levando à precipitação dos taninos, o que nos leva a supor que este vinho é mais macio 

que o vinho que foi tratado com a manoproteína VP.   

O índice de etanol mede a proporção de taninos associados com polissacarídeos 

e que precipitam por adição de um excesso de etanol ao vinho. O índice de etanol é 

baixo em vinhos jovens, aumentando com o envelhecimento, podendo atingir os 50 % 

em vinho velhos, o que se traduz numa diminuição da adstringência (Peña, 1999). Com 

a aplicação dos polissacarídeos aos vinhos verificou-se um aumento deste índice em 

todos os vinhos em relação à amostra controlo (C), o que indica que nos vinhos tratados 

existem uma maior percentagem de taninos associados aos polissacarídeos o que poderá 

ser justificado pelo facto de estes vinhos terem sido adicionados de polissacarídeos 

(tabela 9 e figura 15).  

A amostra de vinho tratado com a CMC sólida foi a que apresentou maior índice 

de etanol (17,53%), e a que apresentou menor índice de etanol (9,01%) foi a amostra 

com adição da CMC 20%.   

De entre as amostras de vinho tartadas com gomas-arábicas as que obtiveram 

maior índice de etanol (13,74% e 13,23%, respetivamente) foram as amostras tratadas 

com a goma GSA e GVB, e a que apresentou menor índice de etanol (10,43%) foi o 

vinho tratado com a goma GVA.  
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A amostra de vinho tratada com manoproteína que teve maior índice de etanol 

(13,82%) foi a amostra com a manoproteína S, e as que apresentaram menor índice de 

etanol (10,11% e 10,73%, respetivamente) foram as amostras com as manoproteínas 

BPA e F.  

Os pigmentos totais, que são todos os pigmentos existentes no vinho, 

diminuíram em todos os vinhos após adição dos polissacarídeos comparativamente à 

amostra controlo (C).  

A amostra de vinho tratada com goma-arábica S foi a que apresentou o valor 

mais elevado de pigmentos totais (26,40 ua) e a goma-arabica GVB o valor mais baixo 

(22,42 ua) entre as amostras de vinho tratada com goma-arabica.  

As amostras de vinho tratadas com a CMC 5% e a CMC 20%, apresentaram os 

valores mais elevados em pigmentos totais (23,63 ua e 23,70 ua, respetivamente) e a 

CMC sólida o valor mais baixo (23,36 ua) das amostras de vinho tratadas com CMC. 

A amostra de vinho tratada com manoproteína que apresentou o valor mais 

elevado em pigmentos totais (27,10 ua) foi a amostra tratada com a manoproteína BB, e 

a que apresentou o valor mais baixo (23,06 ua) foi o vinho tratado com a manoproteína 

V. 

Os pigmentos poliméricos do vinho tinto, que correspondem às antocianinas 

monoméricas ligadas aos taninos de forma a ficarem mais estáveis podendo esta reação 

ser mediada por co-fatores como catequinas, quercetinas, entre outros, diminuem em 

quase todas as amostras após adição dos polissacarídeos relativamente à amostra 

controlo (C). A amostra de vinho adicionada de goma-arábica que obteve um valor mais 

alto de pigmentos poliméricos (4,70 ua) foi a amostra adicionada de goma GVA, e as 

que apresentaram o valor mais baixo (3, 84 ua e 3,85 ua) foram as amostras com a goma 

AM, GSB e GSA.  

O vinho tratado com carboximetilcelulose que apresentou o valor mais alto de 

pigmentos poliméricos (5,50 ua) foi a amostra tratada com a CMC sólida, e a que 

apresentou o valor mais baixo (3,91 ua) foi a amostra de vinho tratada com a CMC 

20%. 

A amostra de vinho com manoproteína que exibiu um maior valor de pigmentos 

poliméricos (3,89 ua) foi o vinho tratado com a manoproteína BP1, e o que apresentou 

menor valor (3,59 ua) foi a amostra de vinho tratada com a manoproteína BPA.  
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3.3.2 Efeito da aplicação de manoproteínas, gomas-arábicas e CMC´s no 

índice de ionização, concentração das antocianinas totais e antocianinas 

coradas, nos vinhos tintos. 

Foi estudado o efeito da aplicação de manoproteínas, gomas-arábicas e CMC´s no 

índice de ionização, concentração de antocianinas totais e coradas no vinho tinto cujos 

resultados estão apresentados na tabela 10.  

 
Tabela 10. Índice de ionização, antocianinas coradas (AC) e totais (AT) (média ± desvio 

padrão) dos vinhos tintos com e sem adição de polissacarídeos. 

  
Índice de Ionização 

(%) 
AC (mg/L) AT (mg/L) 

Goma-arábica 
   

C  58,63 ± 0,15f,J 6,17 ± 0,01d,M 
625 ± 1c,J 

 AM   55,00 ± 0,12c,F 5,75 ± 0,01a,E 625 ± 1c,J 

S   51,62 ± 0,17a,B 5,92 ± 0,00b,I,J  623 ± 3b,c,I,J 

 GSB   56,18 ± 2,44e,H,I 5,94 ± 0,01b,J 621 ± 0b,I 

 GSA   52,76 ± 0,07b,C 6,01 ± 0,01c,L 622 ± 1b,I 

 GVA   55,49 ± 0,10d,G,H 5,73 ± 0,01a,D,E 622 ± 1b,c,I 

 GVB   54,86 ± 0,07c,F 5,78 ± 0,01a,b,F 615 ± 1a,H 

Carboximetilcelulose 
   

C  58,63 ± 0,15c,J 6,17 ± 0,01c,M 625 ± 1c,J 

 Sólida   53,30 ± 0,11a,D,E 5,38 ± 0,01a,A 614 ± 2b,H 

5% 57,28 ± 0,13b,I 5,84 ± 0,01b,G 606 ± 1a,G 

20% 57,32 ± 0,09b,I 5,64 ± 0,01b,C 614 ± 1b,H 

Manoproteínas 
   

C  58,63 ± 0,15j,J 6,17 ± 0,01g,M 
625 ± 1i,J 

 V  51,85 ± 0,05f,B 6,17 ± 0,01g,M 605 ± 0h,G 

 VP   51,35 ± 0,06d,B 5,87 ± 0,01d,H 581 ± 1g,F 

M   43,75 ± 0,08a,A 6,15 ± 0,01g,M 581 ± 1g,F 

BM   50,29 ± 0,06b,B 5,88 ± 0,01d,H 572 ± 0e,E 

BB   51,09 ± 0,04c,B 5,91 ± 0,01e,I  574 ± 1f,E 

BPA   50,29 ± 0,04b,B 5,72 ± 0,01b,D 580 ± 1g,F 

BP 1   51,55 ± 0,04e,B 5,88 ± 0,01d,H 532 ± 1b,B 

BP 2   53,93 ± 0,08h,E 5,84 ± 0,00c,G 559 ± 0d,D 

P   58,63 ± 0,05j,J 5,87 ± 0,01d,H 525 ± 1a,A 

S  52,45 ± 0,03g,C 5,98 ± 0,01f,K 548 ± 1c,C 

F  54,94 ± 0,03i,F 5,59 ± 0,01a,B 527 ± 1a,A 

                C- Controlo (vinho sem tratamento); as letras minúsculas correspondem à análise estatística dentro de cada grupo de polissacarídeos estudadas, as letras 

maiúsculas  correspondem á analise estatística entre os grupos de polissacarídeos estudadas  Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes (p < 0.05) para o 

parâmetro avaliado (teste de Tukey). 
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Figura 16: Antocianinas totais do vinho tinto com e sem adição de polissacarídeos (media ± 

desvio padrão), a) gomas-arábicas; b) carboximetilceluloses; c) manoproteínas.  

 

Na tabela 10 e figura 16 podemos ver que a concentração em antocianinas totais 

diminuiu com a aplicação dos polissacarídeos em estudo em relação à amostra controlo, 

o que está de acordo com a diminuição da intensidade e tonalidade corante.  

Nas amostras de vinho adicionadas de goma-arábica, verificou-se que a 

concentração de antocianinas totais foi superior (625 mg/L) na amostra de vinho 

adicionada de goma-arábica AM e inferior (615 mg/L) na amostra de vinho adicionada 

de goma-arábica GVB. Por sua vez, a amostra de vinho que apresentou maior 

concentração de antocianinas coradas (6,01mg/L) foi a amostra adicionada da goma-
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arábica GSA, e a que apresentou menor concentração (5,73mg/L) foi a amostra de vinho 

adicionada da goma GVA.  

As amostras de vinho, tratadas com carboximetilceluloses, com maior 

concentração de antocianinas totais (613,81mg/L e 614 mg/L, respetivamente) foram as 

amostras adicionadas de CMC sólida e de CMC 20%, e a que apresentou menor 

concentração de antocianinas totais (607 mg/L) foi a amostra de vinho com a CMC 5%. 

O vinho adicionado de CMC que teve maior concentração de antocianinas coradas 

(5,84mg/L) foi a amostra tratada com a CMC 5%, e o que apresentou menor 

concentração (5,38mg/L) foi a amostra de vinho adicionada da CMC sólida.  

Em relação às amostras de vinho tratadas com manoproteínas a que apresentou 

maior concentração de antocianinas totais (605 mg/L) foi a amostra com a manoproteína 

V, e as que apresentaram menores concentrações de antocianinas totais (525 mg/L e 527 

mg/L, respetivamente) foram as amostras tratadas com as manoproteínas P e F. As 

amostras de vinho com manoproteínas que exibiram maior concentração em 

antocianinas coradas (6,17mg/L e 6,15mg/L, respetivamente) foram as amostras com as 

manoproteínas V e M, e a que apresentou menor concentração (5,72mg/L) foi o vinho 

tratado com a manoproteína BPA.  

A concentração de antocianinas totais foi superior na amostra de vinho tratado 

com a goma-arábica AM (625 mg/L) e inferior nas amostras de vinho tratadas com as 

manoproteínas P e F (525 mg/L e 527 mg/L, respetivamente). O vinho tratado que 

apresentou maior concentração de antocianinas coradas (6,17mg/L e 6,15mg/L, 

respetivamente) foram as amostras tratadas com as manoproteínas V e M, e o que 

apresentou menor concentração (5,38mg/L) foi a amostra tratada com a CMC sólida.  

O índice de ionização representa as antocianinas que estão ionizadas, portanto 

quanto maior a percentagem de ionização maior a percentagem de antocianinas na 

forma de ião flavílio. Menores valores de percentagem de ionização podem indicar que 

as antocianinas estão ligadas a outros compostos como proteínas, sulfuroso, 

acetaldeídos, taninos, entre outros, formando moléculas não ionizadas, algumas delas 

não coradas.  

As amostras de vinho com CMC que apresentaram maior percentagem de índice 

ionização (57,28% e 57,32%, respetivamente) foram as que lhes foi adicionada a CMC 

5% e CMC 20%, e a que apresentou menor percentagem de índice ionização (53,30%) 

foi o vinho com a CMC sólida (tabela 10). O que nos poderá indicar que no caso da 
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amostra com a CMC sólida ocorreu uma maior percentagem de antocianinas ligadas a 

outros compostos do que no caso das amostras de vinho com a CMC 5% e CMC 20%.  

O vinho tratado com a goma-arábica que exibiu maior percentagem de índice de 

ionização (57,32%) foi o vinho tratado com a goma-arábica GSB, e o que teve menor 

índice de ionização (51,62%) foi o vinho tratado com a goma-arábica S (tabela 10). O 

que nos poderá indicar que no caso da amostra com a goma-arábica S existiu uma maior 

percentagem de antocianinas ligadas a outros compostos do que no caso da amostra com 

a goma GSB.  

A percentagem do índice de ionização foi mais alta (58,63%) na amostra de 

vinho tratada com a manoproteína P, e a que apresentou menor percentagem (50,29% e 

50,29%, respetivamente) foram as amostras com as manoproteínas BM e BPA (tabela 

10). O que nos poderá indicar que no caso das amostras de vinho com as manoproteínas 

BM e BPA existiu uma maior percentagem de antocianinas ligadas a outros compostos 

do que no caso do vinho tratado com a manoproteína P.   

3.3.3 Efeito da aplicação das manoproteinas, gomas-arábicas e CMC´s no perfil 

de antocianinas monoméricas, ácidos fenólicos e flavonóides, nos vinhos 

tintos 

Os tempos de retenção médios dos ácidos fenólicos e flavonóides determinados 

por HPLC das amostras de vinho tinto em estudo estão indicados na tabela 11. Na 

tabela 12 está indicada a percentagem média das áreas das antocianinas e, na tabela 

13 está indicada a percentagem média das áreas dos ácidos fenólicos e flavonóides. 

Os ácidos fenólicos presentes em maior percentagem de área são o ácido trans-

caftárico, o ácido gálico e o ácido coutárico e a antocianina com maior percentagem 

de área é a malvidina-3-monoglucosido.  
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Tabela 11. Tempo de retenção (média ± desvio padrão) dos ácidos fenólicos e flavonóides nos 

vinhos tintos. 

  TR 

280 e 325 nm  

Ácido gálico 4,74 ± 0,04 

Catequina 12,47 ± 0,15 

Ácido trans-caftárico 10,47 ± 0,16 

Ácido 2-S-glutationilcaftárico (GRP) 11,10 ± 0,30 

Ácido coutárico (isómero) 12,76 ± 0,17 

Ácido coutárico 14,64 ± 0,22 

Ácido cafeíco 17,34 ± 0,41 

Ácido 4-hidroxicumárico 23,53 ± 0,24 

Ácido ferúlico 27,75 ± 0,21 

Ácido etilcafeíco 44,61 ± 0,38 

Ácido etilcomárico 51,20 ± 1,06 

520 nm  

Delfinidina-3-monoglucosidos 17,59 ± 0,48 

Cianidina-3-monoglucosidos 21,71 ± 0,67 

Petunidina-3-monoglucosidos 27,09 ± 0,61 

Peonidina-3-monoglucosidos 29,64 ± 0,47 

Malvidina-3-monoglucosidos 31,01 ± 0,52 

Delfinidina-3-acetilglucosidos 34,75 ± 0,23 

Cianidina-3-acetilglucosidos 35,91 ± 0,43 

Petunidina-3-acetilglucosidos 38,46 ± 0,33 

Peonidina-3-acetilglucosidos 39,49 ± 0,39 

Malvidina-3-acetilglucosidos 42,65 ± 0,44 

Delfinidina-3-cumarilglucosidos 44,44 ± 0,73 

Cianidina-3-cumarilglucosidos 45,46 ± 0,04 

Petunidina-3-cumarilglucosidos 45,76 ± 0,05 

Peonidina-3-cumarilglucosidos 46,97 ± 0,24 

Malvidina-3-cumarilglucosidos 48,82 ± 0,52 
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Tabela 12. Percentagem de Área (média ±desvio padrão) das antocianinas determinadas por HPLC dos vinhos tintos com e sem adição de polissacarídeos. 

  
Del.-3-mono. Cia.-3-mono. Petu.-3-mono. Peo.-3-mono. Mal.-3-mono. Del.-3-acetil. Cia.-3-acetil. Petu.-3-acetil. Peo.-3-acetil. Mal.-3-acetil. Del.-3-cumaril. Cia.-3-cumaril. Petu.-3-cumaril. Peo.-3-cumaril. Mal.-3-cumaril. 

Goma-arábica 
               

C 0,6 ± 0,0a,A 5,9 ± 0,1a,C 8,5 ± 0,0a,B 3,1 ± 0,0b,D 58,1 ± 0,0c,d,A 2,1 ± 0,0a,B 0,3 ± 0,0a,A 0,4 ± 0,0a,A 1,2 ± 0,0a,B,C 9,5 ± 0,0a,C 0,6 ± 0,0a,A ND 0,9 ± 0,0a,A ND 8,7 ± 0,1a,E 

AM  0,6 ± 0,4a,A 6,1 ± 0,1a,D 8,6 ± 0,1a,B 3,5 ± 0,0b,D,E 58,7 ± 0,0d,A 1,9 ± 0,1a,B 0,2 ± 0,0a,A 0,3 ± 0,1a,A 1,0 ± 0,0a,A 9,1 ± 0,0a,C ND ND 0,8 ± 0,3a,A ND 8,5 ± 0,3a,E 

S   1,7 ± 0,3a,A 1,2 ± 0,1b,A 7,7 ± 0,5b,B ND 56,2 ± 0,5a,A 1,5 ± 2,9b,B 27,5 ± 3,8b,E 6,0 ± 1,1b,C 3,1 ± 0,4b,E 12,1 ± 3,5a,C ND ND ND 1,3 ± 0,3a,B,C 13,8 ± 0,4b,G 

GSB  0,4 ± 0,2a,A 6,2 ± 0,0a,D 8,7 ± 0,1a,B,C 3,4 ± 0,1b,D 57,8 ± 0,8b,A 1,9 ± 0,1a,B 0,2 ± 0,0a,A 0,2 ± 0,0a,A 1,0 ± 0,0a,B 9,4 ± 0,1a,C 0,5 ± 0,0a,A ND 1,0 ± 0,1a,B ND 9,2 ± 1,0a,E 

GSA   0,5 ± 0,0a,A 6,4 ± 0,0a,D 8,7 ± 0,0a,B  3,5 ± 0,0b,D,E 57,2 ± 0,1b,A 1,9 ± 0,1a,B 0,2 ± 0,0a,A 0,2 ± 0,1ª,A 1,0 ± 0,0a,A 9,0 ± 0,0a,C 0,6 ± 0,1a,A ND 1,1 ± 0,0a,C ND 9,7 ± 0,0a,F 

 GVA   1,0 ± 0,6a,A 5,8 ± 0,7a,C 8,2 ± 0,8a,B 4,1 ± 0,9b,F 59,5 ± 0,4e,A 1,5 ± 0,7a,B 1,8 ± 2,2a,A 0,3 ± 0,1a,A 0,7 ± 0,4a,A 7,6 ± 0,6a,b,B ND ND ND ND 8,2 ± 0,8a,E 

 GVB   5,6 ± 0,4b,B 1,1 ± 0,6b,A 9,3 ± 1,2a,C 1,4 ± 0,1a,A 62,9 ± 0,2f,A,B 1,6 ± 0,3c,B 33,9 ± 1,6b,F 6,6 ± 0,2b,C 2,6 ± 0,0b,D,E 6,2 ± 1,2a,B 6,5 ± 1,0b,B ND ND ND 7,6 ± 0,5a,C 

Carboximetilcelulose 
               

C 0,6 ± 0,0a,A 5,9 ± 0,1a,C 8,5 ± 0,0a,B 3,1 ± 0,0a,D 58,1 ± 0,0a,A 2,1 ± 0,0a,B 0,3 ± 0,0b,A 0,4 ± 0,0a,A 1,2 ± 0,0a,B,C 9,5 ± 0,0a,C 0,6 ± 0,0a,A ND 0,9 ± 0,0b,A ND 8,7 ± 0,1a,b,E 

Sólida   0,2 ± 0,0a,A 6,2 ± 0,0a,b,D 8,6 ± 0,0a,b,B 3,4 ± 0,0b,D,E 58,6 ± 0,0a,A 2,1 ± 0,1a,B 0,2 ± 0,0a,A 0,4 ± 0,0a,A 1,0 ± 0,0a,B 9,4 ± 0,0a,C ND ND 0,6 ± 0,0a,A 0,9 ± 0,0a,A,B,C 8,4 ± 0,0a,E 

5% ND 6,5 ± 0,2b,c,D 8,8 ± 0,1b,c,C 3,5 ± 0,0b,D,E 58,5 ± 0,6a,A 2,1 ± 0,0a,B ND 0,4 ± 0,0a,A 1,2 ± 0,0a,B,C 8,4 ± 1,5a,C 0,5 ± 0,0a,A ND 1,0 ± 0,0b,c,B,C ND 8,9 ± 0,2b,E 

20% 0,3 ± 0,0a,A 6,8 ± 0,0c,D 9,0 ± 0,1c,C 3,9 ± 0,0c,E 58,5 ± 0,1a,A 1,9 ± 0,0a,B ND ND 1,0 ± 0,0a,B 7,2 ± 0,0a,B 0,5 ± 0,0a,A ND 1,0 ± 0,0c,B,C ND 9,7 ± 0,0c,F 

Manoproteína 
               

C 0,6 ± 0,0a,A 5,9 ± 0,1c,d,C 8,5 ± 0,0c,B 3,1 ± 0,0c,d,D 58,1 ± 0,0b,A 2,1 ± 0,0a,b,B 0,3 ± 0,0a,A 0,4 ± 0,0b,A 1,2 ± 0,0c,B,C 9,5 ± 0,0d,C 0,6 ± 0,0a,A ND 0,9 ± 0,0b,c,A ND 8,7 ± 0,1c,E 

V   0,6 ± 0,4a,A 6,1 ± 0,1d,D 8,6 ± 0,1c,B 3,5 ± 0,0c,d,D,E 58,7 ± 0,0b,A 1,9 ± 0,1a,b,B 0,1 ± 0,0a,A 0,3 ± 0,1b,A 1,0 ± 0,0c,A 9,1 ± 0,0d,C ND ND 0,7 ± 0,3b,c,A 0,5 ± 0,5a,A 8,5 ± 0,3c,E 

VP  0,8 ± 0,4a,A 0,9 ± 0,0a,A 9,3 ± 0,1d,C 1,2 ± 1,0a,A 62,3 ± 1,2a,A,B 5,5 ± 1,0c,C 12,7 ± 0,6e,D 2,6 ± 0,3d,B 1,7 ± 0,8c,C,D 2,1 ± 0,1a,A 13,5 ± 0,2c,D 0,2 ± 0,3a,A 0,4 ± 0,0b,c,A 2,1 ± 0,0c,C 20,6 ± 0,3e,H 

M   0,4 ± 0,2a,A 6,6 ± 0,6d,D 8,9 ± 0,2c,C 3,6 ± 0,3c,d,D,E 58,1 ± 1,2b,A 1,9 ± 0,0a,b,B 0,2 ± 0,0a,A 0,2 ± 0,0a,b,A 1,0 ± 0,0c,B 8,2 ± 1,6d,C 0,5 ± 0,1a,A ND 1,0 ± 0,1c,B,C ND 9,3 ± 0,8c,E,F 

BM   1,2 ± 0,0a,A 5,3 ± 0,1c,C 8,6 ± 0,2c,B 4,6 ± 0,4d,F 64,5 ± 0,7c,B 0,6 ± 0,0a,A 4,0 ± 0,4b,A,B 0,7 ± 0,0b,A 0,4 ± 0,0a,b,A 0,6 ± 0,1a,A 8,6 ± 0,1b,C   ND ND 0,8 ± 0,1b,A ND 

BB   1,0 ± 0,0a,A 5,8 ± 0,0c,d,C 8,5 ± 0,2c,B 4,4 ± 0,2d,F 58,1 ± 0,2b,A 0,3 ± 0,0a,A 3,6 ± 0,0b,A 0,6 ± 0,0b,A 0,9 ± 0,0c,A 7,6 ± 0,1c,d,B 
 

ND 
 

0,2 ± 0,0a,A 0,1 ± 0,0a,b,A 0,8 ± 0,0b,A 7,8 ± 0,0b,c,C 

BPA   1,0 ± 0,0a,A 5,9 ± 0,0d,C,D 8,6 ± 0,3c,B 4,5 ± 0,3d,F 58,1 ± 0,2b,A 0,7 ± 0,6a,A 3,2 ± 0,1b,A 0,5 ± 0,0b,A 0,6 ± 0,0b,A 7,6 ± 0,0c,d,B ND 0,2 ± 0,0a,A 0,1 ± 0,0a,b,A 0,8 ± 0,0b,A 8,0 ± 0,0c,D,E 

BP 1   1,0 ± 0,1a,A  3,5 ± 0,1b,B 6,8 ± 0,0b,A 2,3 ± 0,4b,c,B 56,8 ± 0,2b,A 5,4 ± 0,2c,C 7,9 ± 0,1c,B,C 1,8 ± 0,1c,B 0,8 ± 0,0c,A 6,6 ± 0,1b,d,B ND ND ND 0,6 ± 0,0b,A 6,3 ± 0,1a,b,B 

BP 2   1,4 ± 1,3a,A 6,7 ± 0,6d,D 8,6 ± 0,4c,B 4,2 ± 0,8d,F 58,3 ± 2,6b,A 2,4 ± 0,7a,b,B ND ND 0,7 ± 0,5b,c,A 8,6 ± 1,5d,C ND ND ND ND 8,0 ± 1,0c,D,E 

P   1,1 ± 0,0a,A 3,5 ± 0,0b,B 7,5 ± 1,5b,c 3,0 ± 0,4c,d,C,D 56,6 ± 1,5b,A 3,6 ± 0,2b,c,C 8,5 ± 0,0c,C,D 1,9 ± 0,2c,B 0,9 ± 0,0c,A 6,4 ± 0,1b,B ND ND ND 0,6 ± 0,0b,A 6,2 ± 0,2a,B 

S  1,8 ± 0,8a,A 3,3 ± 0,2b,B 6,5 ± 0,0a,A 2,1 ± 0,8a,b,B 56,8 ± 0,4b,A 3,8 ± 1,2b,c,C 10,3 ± 0,6d,C,D 2,5 ± 0,2d,B ND 6,2 ± 0,4b,B ND ND ND 0,6 ± 0,0a,b,A 6,0 ± 0,2a,B 

F  0,5 ± 0,0a,A 6,8 ± 0,1d,D 8,7 ± 0,0c,C 3,5 ± 0,0c,d,D,E 57,1 ± 0,1b,A 2,0 ± 0,0a,b,B 0,3 ± 0,0a,A 0,4 ± 0,0b,A 1,1 ± 0,0c,B 9,3 ± 0,1d,C 0,5 ± 0,0a,A ND 1,0 ± 0,0b,c,B ND 8,6 ± 0,1c,E 

C- Controlo (vinho sem tratamento)¸ ND- não detetável; as letras minúsculas correspondem à análise estatística dentro de cada grupo de polissacarídeos estudadas, as letras maiúsculas  corresponde á analise estatística entre os grupos de polissacarídeos estudadas Valores com a mesma letra 

não são significativamente diferentes (p < 0.05) para o parâmetro avaliado (teste de Tukey). 
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Tabela 13. Percentagem de Área (média ±desvio padrão) dos ácidos fenólicos e flavonóides, determinados por HPLC dos vinhos tintos com e sem adição de polissacarídeos.. 

Controlo (vinho sem tratamento); ND- não detetável; as letras minúsculas  correspondem à análise estatística dentro de cada grupo de polissacarídeos estudadas, as letras maiúsculas corresponde á analise estatística entre os grupos de polissacarídeos estudadas  Valores com a mesma letra não 

são significativamente diferentes (p < 0.05) para o parâmetro avaliado (teste de Tukey). 

 

  

Ácido gálico  Catequina 
Ácido trans-

caftárico 

Ácido 2-S-

glutationilcaftárico 

(GRP) 

Ácido 

coutárico 

(isómero) 

Ácido coutárico Ácido cafeíco 
Ácido 4-

hidroxicoumárico 
Ácido ferúlico 

Ácido 

etilcafeíco 

Ácido 

etilcoumárico 

Goma-arábica 
           

C 82,4 ± 1,5
a,E 

17,5 ± 1,5
a,b,E 

65,1 ± 0,5
b,D,E 

ND
 

0,2 ± 0,0
a,A 

24,0 ± 0,0
a,A,B 

5,5 ± 0,1
a,B 

0,5 ± 0,6
a,A 

2,5 ± 0,0
c,B 

1,7 ± 0,0
c,E 

0,5 ± 0,1
a,A 

AM  78,4 ± 3,2
a,C 

21,6 ± 3,2
a,E 

65,2 ± 0,1
b,D,E 

ND
 

0,3 ± 0,1
a,B 

24,1 ± 0,5
a,B 

5,5 ± 0,0
a,B 

0,6 ± 0,4
a,A 

2,4 ± 0,0
c,B 

1,3 ± 0,2
b,C 

0,6 ± 0,0
a,A 

S   88,7 ± 1,9
b,F 

11,3 ± 1,9
b,A 

61,5 ± 0,0
a,B,C 

4,8 ± 0,3
b,B 

0,7 ± 1,2
d,D 

24,2 ± 0,1
a,B 

6,5 ± 0,4
b,D 

1,0 ± 0,2
a,B 

0,3 ± 0,1
a,A 

0,5 ± 0,0
a,A 

0,5 ± 0,1
a,A 

GSB  79,5 ± 2,4
a,C,D 

20,5 ± 2,4
a,E 

64,7 ± 0,2
b,C,D,E 

0,2±0,0 
a,B 

0,2 ± 0,0
a,A 

23,9 ± 0,2
a,A 

5,4 ± 0,0
a,B 

0,8 ± 0,0
a,A 

2,5 ± 0,0
c,B 

1,7 ± 0,2
c,D

 0,6 ± 0,1
a,A 

GSA   81,1 ± 0,0
a,D,E 

18,9 ± 0,0
a,E 

64,5 ± 0,5
b,C,D,E 

ND
 

0,2 ± 0,0
a,A 

24,2 ± 0,2
a,B 

5,6 ± 0,1
a,B 

0,5 ± 0,6
a,A 

2,5 ± 0,0
c,B 

1,8 ± 0,0
c,E 

0,6 ± 0,0
a,A 

 GVA   83,6 ± 0,2
a,E 

16,4 ± 0,2
a,b,D 

61,3 ± 0,0
a,B 

4,1 ± 0,7
b,B 

0,6 ± 0,0
c,B,C 

23,6 ± 0,1
a,A 

6,9 ± 0,2
c,F 

1,8 ± 0,2
a,C 

0,7 ± 0,1
b,A 

0,5 ± 0,0
a,A 

0,5 ± 0,1
a,A 

 GVB   88,9 ± 1,6
b,F 

11,1 ± 1,6
b,A 

61,2 ± 0,1
a,B 

4,6 ± 0,2
b,A 

0,5 ± 0,0
b,B 

24,3 ± 0,1
a,B,C 

7,2 ± 0,4
c,F 

0,9 ± 0,3
a,A 

0,3 ± 0,0
a,A 

0,4 ± 0,0
a,A 

0,6 ± 0,0
a,A 

Carboximetilcelulose 
           

C 82,4 ± 1,5
a,b,E 

17,5 ± 1,5
a,b,E 

65,1 ± 0,5
a,D,E 

ND
 

0,2 ± 0,0
a,A 

24,0 ± 0,0
a,A,B 

5,5 ± 0,1
a,B 

0,5 ± 0,6
a,A 

2,5 ± 0,0
b,B 

1,7 ± 0,0
c,E 

0,5 ± 0,1
a,b,A 

Sólida   81,8 ± 6,0
a,b,D,E 

18,2 ± 6,0
a,b,E 

64,6 ± 0,0
a,C,D,E 

ND
 

ND
 

24,2 ± 0,0
a,B 

4,9 ± 0,0
a,A 

0,6 ± 0,0
a,A 

0,2 ± 0,0
a,A 

1,4 ± 0,0
b,C 

0,6 ± 0,0
c,A 

5% 93,9 ± 2,0
b,F 

16,1 ± 2,0
a,E 

62,2 ± 0,2
b,C,D 

4,4 ± 0,2
a,B 

0,5 ± 0,2
a,B 

24,4 ± 0,2
a,C 

6,2 ± 0,9
a,C 

1,3 ± 0,0
a,B 

0,2 ± 0,0
b,A

 0,1 ± 0,0
a,A 

0,6 ± 0,0
b,A 

20% 75,3 ± 0,9
a,A 

24,7 ± 0,9
b,E 

65,4 ± 0,1
a,E 

ND
 

ND
 

24,2 ± 0,3
a,B 

5,2 ± 0,1
a,B 

0,3 ± 0,0
a,A 

2,4 ± 0,0
a,B 

1,7 ± 0,1
c,E 

0,4 ± 0,0
a,A 

Manoproteína 
           

C 82,4 ± 1,5
b,E 

17,5 ± 1,5
a,E 

65,1 ± 0,5
c,d,D,E 

ND
 

0,2 ± 0,0
a,A 

24,0 ± 0,0
a,A,B 

5,5 ± 0,1
b,d,B 

0,5 ± 0,6
a,b,A 

2,5 ± 0,0
c,B 

1,7 ± 0,0
d,E 

0,5 ± 0,1
a,A 

V   75,3 ± 1,0
a,A 

24,7 ± 1,0
c,E 

63,4 ± 0,0
c,d,C,D,E 

2,6 ± 0,0
a,b,B 

0,4 ± 0,0
a,b,c,B 

23,7 ± 0,0
a,A 

5,2 ± 0,0
b,d,B 

0,3 ± 0,0
a,A 

2,2 ± 0,0
c,B 

1,5 ± 0,0
d,D 

0,6 ± 0,0
a,A 

VP  83,9 ± 1,1
b,E 

16,1 ± 1,1
a,D 

61,4 ± 0,3
b,c,B,C 

4,8 ± 0,3
b,B 

0,6 ± 0,1
b,c,B 

24,0 ± 0,2
a,B 

6,1 ± 0,1
a,b,c,C 

1,1 ± 0,0
c,B 

0,7 ± 0,0
b,c,A 

0,8 ± 0,0
c,d,B 

0,6 ± 0,1
a,A 

M   76,6 ± 1,3
a,B 

23,3 ± 1,3
c,E 

66,9 ± 2,6
d,E 

ND
 

0,4 ± 0,2
a,b,c,B 

24,0 ± 0,2
a,B 

5,1 ± 0,5
d,A,B 

0,9 ± 0,4
c,A 

1,3 ± 1,6
c,A,B 

1,0 ± 1,0
c,d,B 

0,3 ± 0,4
a,A 

BM   83,9 ± 0,3
b,E 

16,1 ± 0,3
a,D 

66,9 ± 0,2
d,E 

ND
 

0,7 ± 0,1
c,E 

24,0 ± 0,0
a,A 

6,3 ± 0,0
a,c,C 

1,2 ± 0,1
c.B 

0,7 ± 0,0
b,c,A 

0,5 ± 0,0
a,b,A 

0,6 ± 0,0
a,A 

BB   82,8 ± 1,4
b,E 

17,2 ± 1,4
a,E 

61,2 ± 0,1
a,b,B 

4,9 ± 0,2
b,B 

0,6 ± 0,1
b,c,B 

23,9 ± 0,1
a,A 

6,1 ± 0,1
a,b,c,C 

1,2 ± 0,0
c,B 

0,7 ± 0,0
c,A 

0,8 ± 0,0
c,d,B 

0,6 ± 0,0
a,A 

BPA   83,0 ± 0,2
b,E 

17,0 ± 0,2
a,E 

60,9 ± 0,3
a,A 

5,0 ± 0,0
b,B 

0,6 ± 0,0
c,B,C 

23,5 ± 0,1
a,A 

6,2 ± 0,2
a,c,C 

1,4 ± 0,0
c,B 

0,8 ± 0,0
c,A 

0,8 ± 0,0
c,d,B 

0,6 ± 0,0
a,A 

BP 1   85,7 ± 0,7
c,E 

14,3 ± 0,7
a,C 

61,7 ± 0,1
b,c,B,C,D 

4,7 ± 0,3
b,B 

0,5 ± 0,1
b,c,B 

23,9 ± 0,2
a,A 

6,5 ± 0,1
a,e,D 

1,0 ± 0,0
c,A 

0,6 ± 0,0
a,b,A 

0,5 ± 0,0
b,c,d,A 

0,6 ± 0,0
a,A 

BP 2   85,4 ± 0,0
c,E 

14,6 ± 0,0
a,C 

64,4 ± 3,2
c,d,C,D,E 

ND
 

0,6 ± 0,1
b,c,B 

24,1 ± 0,2
a,B 

6,7 ± 0,2
a,e,E,F 

0,6 ± 0,2
b,c,A 

0,3 ± 0,1
a,A 

0,4 ± 0,2
a,b,A 

0,6 ± 0,0
a,A 

P   88,2 ± 0,3
c,F 

11,7 ± 0,3
b,A 

66,1 ± 0,1
d,E 

ND
 

0,6 ± 0,2
c,B,C 

24,1 ± 0,1
a,B 

7,2 ± 0,0
e,F 

1,0 ± 0,1
c,A,B 

0,2 ± 0,0
a,A 

0,3 ± 0,0
a,A 

0,5 ± 0,0
a,A 

S  86,4 ± 0,6
c,E,F 

13,6 ± 0,6
b,B 

61,6 ± 0,1
b,c,B,C,D 

4,8 ± 0,2
b,B 

0,7 ± 0,0
c,C 

23,9 ± 0,1
a,A 

6,8 ± 0,5
a,e,F 

0,8 ± 0,1
c,A 

0,4 ± 0,1
a,A 

0,5 ± 0,0
b,c,A 

0,5 ± 0,0
a,A 

F  82,9 ± 2,3
b,E 

17,1 ± 2,3
a,E 

65,1 ± 0,0
c,d,D,E 

ND
 

0,2 ± 0,0
a,b,A 

24,1 ± 0,2
a,B 

5,2 ± 0,1
b,d,B 

0,6 ± 0,0
b,c,A 

2,3 ± 0,0
c,B 

1,7 ± 0,0
d,E 

0,5 ± 0,0
a,A 



EFEITO DA ADIÇÃO DE POLISSACARÍDEOS NAS CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS NOS VINHOS 

 

60 
 

No que diz respeito às antocianinas monoméricas, as que se encontraram em 

maior concentração, em todas as amostras de vinhos, foram as malvidina-3-

monoglucosido, malvidina-3-acetilglucosido e malvidina-3-cumarilglucosido.  

A amostra de vinho tratada com goma-arábica que apresentou maior 

percentagem de área de malvidina-3-monoglucosido (62,870%) foi a amostra tratada 

com a goma-arábica GVB, e a que apresentou menor percentagem de área (56,176%) 

foi o vinho tratado com a goma-arábica S.  

As amostras de vinho com carboximetilcelulose exibem uma percentagem de 

área de malvidina-3-monoglucosido semelhante, aproximadamente de 58%. 

 O vinho tratado com manoproteína que exibiu maior percentagem de área de 

malvidina-3-monoglucosido (64,464%) foi o vinho tratado com a manoproteína BM.  

No que diz respeito às amostras de vinho tratadas com os polissacarídeos em 

estudo a que apresentou maior percentagem de área de malvidina-3-monoglucosido 

(64,464%) foi a amostra com a manoproteína BM, e a que apresentou menor 

percentagem de área (56,176%) foi o vinho com a goma-arábica S.  

Em relação à malvidina-3-acetilglucosido o vinho tratado com goma-arábica que 

exibiu maior percentagem de área (12,1%) foi a amostra com a goma-arábica S, e os 

que apresentaram menor percentagem de área (6,2% e 6,4%, respetivamente) foram os 

vinhos com a goma-arábica GVB, S e P.  

A amostra de vinho com goma-arábica que mostrou maior percentagem de área 

de malvidina-3-acetilglucosido (12,1%) foi a amostra com a goma S, e a que apresentou 

menor percentagem de área (6,2%) foi o vinho tratado com a goma GVB. 

A amostra de vinho com carboximetilcelulose que exibiu maior percentagem de 

área de malvidina-3-acetilglucosido (9,4%) foi a amostra de vinho com a CMC sólida, e 

o que teve menor percentagem de área (7,2%) foi a amostra com a CMC 20%.  

A amostra de vinho com manoproteína que apresentou maior percentagem de 

área de malvidina-3-acetilglucosido (9,3%) foi a F, e as que obtiveram menor 

percentagem de área (6,2% e 6,4%, respetivamente) foram as amostras com as 

manoproteínas S e P.  

De entre as amostras de vinho tratadas com goma-arábica a que apresentou 

maior percentagem de área de malvidina-3-cumarilglucosidos (13,8%) foi a amostra 

onde se adicionou a goma S, e a que apresentou menor percentagem de área (7,6%) foi a 

amostra adicionada da goma GVB.    
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O vinho tratado com carboximetilcelulose que obteve maior percentagem de 

área de malvidina-3-cumarilglucosidos (9,7%) foi a amostra com a CMC 20%, e o que 

apresentou menor percentagem de área (8,4%) foi o vinho onde se adicionou a CMC 

sólida. 

As amostras de vinho tratadas com manoproteína que teve maior percentagem de 

área de malvidina-3-cumarilglucosidos (9,6%) foi a amostra em que lhe foi adicionada a 

manoproteina VP, e a que apresentou menor percentagem de área (6,0%) foi a amostra 

de vinho com a manoproteína S.  

Por último, de entre todas as amostras de vinho tratadas a que apresentou maior 

percentagem de malvidina-3-cumarilglucosidos (13,8%) foi a amostra com a goma-

arábica S, e a que exibiu menor percentagem de área (6,0%) foi a amostra com a 

manoproteína S.  

No que diz respeito aos ácidos fenólicos, as amostras de vinho tratadas com 

goma-arábica que continham maior percentagem de área de ácido gálico (88,703% e 

78,390%, respetivamente) foram as amostras com a goma-arábica S e GVB e a que 

apresenta menor percentagem de área é a goma-arábica AM.  

O vinho com carboximetilcelulose que apresentou maior percentagem de área de 

ácido gálico (93,877%) foi o vinho com adição da CMC 5%, e a que exibiu menor 

percentagem de área (75,268%) foi o vinho com a CMC 20%.  

A amostra de vinho tratada com manoproteína que apresentou maior 

percentagem de área de ácido gálico (88,257%) foi a amostra tratada com a 

manoproteína P e a que mostrou menor percentagem de área (75,315%) foi o vinho 

tratado com a manoproteína V.  

O vinho tratado com os polissacarídeos que apresentou maior percentagem de 

área em ácido gálico (93,877%) foi o vinho com a CMC 5%, e o que exibiu menor 

percentagem de área (75,268% e 75,315%, respetivamente) foram as amostras de vinho 

com a CMC 20% e a manoproteína V.    

No que diz respeito ao ácido trans-caftárico, a amostra de vinho tratada com 

goma-arábica que teve maior percentagem de área deste ácido (65,166%) foi a amostra 

com a goma AM, e as que apresentaram menor percentagem de área (61,536%, 

61,291% e 61,240%, respetivamente) foram as amostras de vinho com a goma S, GVA 

e GVB.  

A amostra de vinho com carboximetilcelulose que conteve maior percentagem 

de área de ácido trans-caftárico (65,383%) foi o vinho tratado com a CMC 20%, e a que 
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apresentou menor percentagem de área (62,216%) foi a amostra de vinho tratada com a 

CMC 5%.  

Das amostras de vinho tratadas com manoproteínas, as que apresentaram maior 

percentagem de área de ácido trans-caftárico (66,895% e 66,940%, respetivamente) 

foram as amostras tratadas com as manoproteínas M e BM, e a que exibiu menor 

percentagem de área (60,882%) foi o vinho tratado com a manoproteína BPA.    

As amostras de vinho adicionadas de polissacarídeas com maior percentagem de 

área de ácido trans-caftárico (65,166% e 65,383%, respetivamente) foram as amostras 

com a goma-arábica AM e com a CMC 20%.   

A percentagem de área do ácido coutárico foi semelhante em todas as amostras 

tratadas e de controlo, com um valor de aproximadamente 24%.   

A amostra de vinho tratada com goma-arábica que apresentou maior 

percentagem de área de catequina (21,610%) foi a amostra tratada com a goma-arábica 

AM, e as que apresentaram menor percentagem de área (11,297% e 11,114%, 

respetivamente) foram as amostras tratadas com as gomas-arábicas S e GVB.  

Das amostras de vinho tratadas com carboximetilcelulose a que apresentou 

maior percentagem de área de catequina (18,248%) foi a amostra com a CMC sólida, e 

a que apresentou menor percentagem de área (16,123%) foi ao vinho com a CMC 5%.  

O vinho tratado com manoproteína que exibiu maior percentagem de área de 

catequina (24,685%) foi o vinho tratado com a manoproteína V, e o que apresentou 

menor percentagem de área (11,743%) foi o vinho tratado com a manoproteína P.  

Das amostras de vinho, tratadas com os diferentes polissacarídeos, a que 

apresentou maior percentagem de área de catequina (11,743%) foi a amostra com a 

manoproteína V, e a que apresentou menor percentagem de área (11,114%) foi a 

amostra com a goma-arábica GVB. 
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IV. Conclusões gerais e perspetivas futuras 

Os resultados deste trabalho mostram que, em relação ao vinho branco, nas 

amostras onde foram adicionadas as manoproteínas, CMC´s e gomas-arábicas em 

estudo, a concentração em compostos fenólicos totais diminuiu em comparação à 

amostra controlo (amostras de vinho sem tratamento), sendo que as amostras de vinho 

tratadas com goma-arábica foram as que mais diminuíram estes compostos.  

Em relação à cor, as amostras de vinho branco tratadas com os polissacarídeos 

em estudo, apresentaram uma cor significativamente mais clara que a amostra de vinho 

controlo, onde as amostras de vinho com CMC´s foram as que apresentaram uma cor 

mais clara em relação às restantes.  

No que diz respeito à capacidade de acastanhamento, as amostras de vinho 

branco onde foram adicionados os polissacarídeos em estudo diminuíram 

significativamente este parâmetro em comparação à amostra controlo.   

Em relação ao vinho tinto, nas amostras onde foram adicionadas as 

manoproteínas, CMC´s e gomas-arábicas em estudo, a concentração em compostos 

fenólicos totais, pigmentos poliméricos e totais, antocianinas totais e a intensidade e 

tonalidade corante diminuiu em comparação à amostra controlo (amostras de vinho sem 

tratamento). 

No que diz respeito ao índice de HCl, este foi inferior em quase todas as 

amostras de vinho tinto tratadas com os polissacarídeos em estudo, tornando-se numa 

vantagem, uma vez que o índice de HCl está relacionado com a quantidade de taninos 

polimerizados, podendo levar a vinhos com menor adstringência e assim mais macios.   

Em relação ao índice de etanol, este aumentou nas amostras de vinho tratadas 

com os polissacarídeos em relação à amostra controlo, o que indica que nos vinhos 

tratados existem uma maior percentagem de taninos associados aos polissacarídeos o 

que poderá ser justificado pelo facto de estes vinhos terem sido adicionados de 

polissacarídeos, podendo levar a vinhos mais redondos e maior volume na boca. 

Face aos resultados obtidos os polissacarídeos parecem ser aditivos alternativos 

não alergénicos aos produtos tradicionalmente utilizados em enologia. Nos vinhos 

brancos pela redução da sua cor e consequentemente da sua capacidade de 
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acastanhamento. Nos vinhos tintos pela redução do teor das antocianinas que podem 

constituir a matéria corante instável no estado coloidal bem como pela redução do 

índice de HCl que poderá estar associado à redução da adstringência do vinho. Além 

disso, verificou-se um aumento do índice de etanol que poderá estar associado à adição 

dos polissacarídeos ao vinho o que poderá levar a vinhos mais suaves e com maior 

volume de boca.    

Comparando estes resultados com os existentes na literatura sobre algumas colas 

proteicas (caseínas, albuminas de ovos, gelatinas e caseinato de potássio) podemos 

observar que, no caso dos vinhos brancos, a concentração em compostos fenólicos, e 

capacidade de acastanhamento diminui em ambos os casos em relação ao vinho sem 

tratamento. No vinho tinto observa-se que em ambos os casos a concentração em 

compostos fenólicos, intensidade corante e concentração em antocianinas totais diminui 

em relação ao vinho sem tratamento. No caso dos pigmentos totais com a aplicação dos 

polissacarídeos estes aumentaram mas no caso das colas proteicas diminuíram (Martins, 

2007). Assim, os polissacarídeos parecem ser aditivos alternativos não alergénicos aos 

produtos tradicionalmente utilizados em enologia.  

Por fim, um estudo mais aprofundado deveria ser feito, para melhor entender a 

contribuição destes compostos nos vinhos, nomeadamente análise sensorial. A análise 

sensorial era importante para verificar se realmente com a diminuição do índice de HCl 

e aumento do índice de etanol os vinhos ficam menos adstringentes e mais macios, 

redondo e volume na boca. E como diminuiu as antocianinas que constituem a matéria 

corante no estado coloidal instável deveria ser feito um estudo da cor dos vinhos tintos 

no início da aplicação dos polissacarídeos e passado um tempo, por exemplo, meio ano 

para ver se a cor mantêm. 

 Por fim, deveria ser feito também um estudo em vinhos com matrizes diferentes 

para determinar a consistência dos dados.  
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