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Resumo 

 

O objetivo da presente dissertação foca-se no estudo da evolução da componente ácida 

da casta Tempranillo em duas formas de condução (cordão simples ascendente e vaso) e a sua 

correspondente influência no vinho. Este trabalho foi realizado em duas parcelas da vinha de 

zona fria/temperada das Bodegas Finca La Emperatriz, situadas na região de La Rioja, Espanha. 

Fez-se o acompanhamento das uvas provenientes de cada uma das parcelas desde a data de 30 

de agosto até ao final do processo de vinificação. 

Os dados indicaram que todas as evoluções dos compostos decorreram de acordo com 

o esperado. Os dados climáticos mostraram que a maturação tardia das uvas da casta 

Tempranillo se deveu essencialmente ao facto das vinhas se encontrarem numa zona 

relativamente fria.  

Os valores de pH, grau alcoólico provável e de IC revelaram ser mais altos nas uvas, 

mostos e vinhos referentes à parcela 2, com videiras conduzidas em vaso. Nos restantes 

parâmetros não se revelaram correlações nas análises das uvas, mostos e vinhos. As uvas 

provenientes de videiras conduzidas em vaso atingiram mais rapidamente a maturação, levando 

assim a uma vindima mais precoce, indicando que as duas formas de condução analisadas 

mostraram comportamentos distintos durante o ciclo de maturação das uvas, não se verificando, 

no entanto, diferenças aquando da análise sensorial.  

 Foram evidenciados decréscimos nos teores de cálcio antes da vindima, sendo este um 

comportamento necessário para o amolecimento das uvas. 

Denotou-se um decréscimo dos iões cálcio e potássio durante a fermentação alcoólica. 

  

Palavras-chave: 

pH, acidez total, formas de condução, Tempranillo, ciclo de maturação 
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Abstract 

 

The main goal of this dissertation is to study the evolution of the acid component of the 

Tempranillo grape variety in two vine trainings (Single Corden and Goblet) and their 

correspondent influence on wine. This work was developed in two allotments of the Bodegas 

Finca La Emperatriz vineyard, in La Rioja region, Spain, inserted in a cold/temperate climate 

zone. The grapes from each allotment were monitored from August 30th until the end of the 

vinification process.  

The data indicated that the evolution of all compounds has proceeded as expected. 

Climatic data indicate that the late ripening of Tempranillo grapes is mainly due to the fact that 

the vines are inserted in a relatively cold zone.  

The values of pH, probable alcoholic level and color index were higher in grapes, musts 

and wines from allotment 2 with Goblet vines. There were no correlations of the other measured 

parameters of grapes, musts and wines. The grapes from Goblet vine trainings reached sooner 

the ripening stage that led to an earlier harvest, indicating that the two analyzed vine trainings 

showed different behaviors during the life cycle of the grapes, however no differences were 

observed in the sensory analysis. 

It was noticed a decrease in the calcium content before harvest, which is a necessary 

behavior for the grapes to become softer. 

During alcoholic fermentation, a decrease in calcium and potassium ions content was 

verified.  

 

Keywords: 

pH, total acidity, vine trainings, Tempranillo, life cycle  
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1. Introdução 

 

 

1.1. Região de La Rioja  

 

La Rioja é parte integrante do panorama vitivinícola Espanhol e Mundial, sendo uma 

das duas D.O.Ca (Denominación de Origen Calificada) de Espanha. Totaliza cerca de 48000 ha 

de vinha de altas densidades, na sua maioria conduzidas em vaso (Magalhães, 2008). 

A Região Vitícola de La Rioja, situada no Norte de Espanha, no Vale alto do rio Ebro, 

ocupa um total de 635.93 Km2, estando dividida em três subáreas: 

Rioja Alta com 267.86 Km2  

Rioja Alavesa com 129.34 Km2 

Rioja Baja com 238,73 Km2 (López-Rituerto et al., 2012) 

A Rioja Alta situa-se na margem direita do Rio Ebro com altitudes médias de 400-

800m. Apresenta no essencial um clima Atlântico com brisas frescas durante o Verão 

permitindo assim amenizar a temperatura nesta altura, mas também tornando os Invernos mais 

frios. Os solos são constituídos por argila e calcário, por vezes apresentando sedimentos em 

aluviões, fatores preponderantes para a acidez do vinho apresentado. A casta Tempranillo é a 

mais representativa da subárea. 

A Rioja Alavesa partilha, em geral, o clima Atlântico com a Rioja Alta, sendo, no 

entanto, um pouco mais seco. Apresenta também solos argilo-calcários. Rioja Alavesa partilha 

também o Tempranillo como casta mais produzida na subárea. 

A Oeste de Logroño, capital da Região, nas margens direita e esquerda do Rio Ebro, 

pode-se encontrar a Rioja Baja, que se difere um pouco das duas acima. Aqui os solos são de 

aluvião e o clima Mediterrânico, bem mais quente e seco que o Atlântico. A casta predominante 

desta subárea é a Garnacha Tinta (Magalhães, 2008). 

Esta Região apresenta dois tipos de clima, Atlântico e Mediterrânico, que contribuem 

também para a tipicidade das uvas e vinhos da Região com níveis de pluviosidade anuais de 

400 L/m2, ideais para o crescimento das uvas da casta Tempranillo (López-Rituerto et al., 

2012). 
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A Região de La Rioja é sem dúvida uma das mais importantes regiões vitivinícolas a 

nível Mundial. Grande parte dessa importância foi ganha no fim do século XIX e inícios do 

século XX, por irónico que possa parecer, com uma grande ajuda da Filoxera, uma praga que 

afetou a maior parte dos vinhedos da Europa (Rodriguez, 2002). 

A filoxera, fruto do arrasamento das vinhas francesas, foi um dos grandes 

impulsionadores da exportação de vinho espanhol, embora mais tarde, essa mesma praga tenha 

invadido a península ibérica. 

O começo da modernização da viticultura de La Rioja deu-se em grande parte com a 

partilha de conhecimentos da região de Bordéus no início do século XIX derivado de acordos 

comerciais entre os dois países tal como uma política fortemente protecionista, o que levou à 

fundação de grandes adegas na região de La Rioja. 

A produção de vinho, antes da chegada de viticultores franceses, era de baixa qualidade, 

sendo que os viticultores espanhóis da altura não se preocupavam com a qualidade da uva, mas 

mais com a rapidez com que se efetuava a vindima. A data de vindima era muitas vezes 

unicamente baseada em fatores atmosféricos sem ter em consideração o grau de maturação da 

uva. Fatores económicos também ditavam muitas vezes a data das vindimas dado apenas as 

maiores adegas possuírem argumentos económicos para a contratação de mão de obra para as 

alturas ótimas de vindima (Rodriguez, 2002). 

A idade de ouro de La Rioja começou então por volta de 1870 com a vinda de 

investidores franceses para a região, tentando assim contornar a crise de filoxera mais acentuada 

que se vivia em França. As vendas dispararam exponencialmente, mas claro, como em todo o 

crescimento descontrolado de uma atividade, os elementos problemáticos desse crescimento 

não sustentável começam a sobressair. A região começa a basear a sua sobrevivência num único 

produto, os produtores não se preocupavam com a qualidade da uva produzida, mas sim com a 

quantidade, de forma a fazer face às exigências de importação francesa. O aumento de produção 

de uva também levou à maior contratação de mão de obra barata para a região, criando assim 

também alguma preocupação social. 

Devido às exigências francesas e à crise do míldio do fim do século XIX, os produtores 

riojanos tiveram de arranjar maneira de aumentar a sua produção de vinho e muitos utilizaram 

a mistura de vinho com água para conseguirem suprimir assim a procura da época. Práticas 

deste género levaram ao decaimento da imagem dos vinhos riojanos e consequentemente do 

vinho espanhol. 
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Nos finais do século XIX, a grande influência e fluxos de dinheiro Franceses levaram a 

que as adegas de La Rioja se modernizassem. Começou por se implementar o método Bordalês 

de produção de vinho na área da Rioja Alavesa para além da contratação de Jean Pineu, um 

especialista em vinificação vindo de França. Também se procedeu à fundação de adegas 

modernas como Marqués de Riscal ou Marqués de Murrieta (Rodriguez, 2002). 

Por volta de 1890, políticas protecionistas francesas fizeram os viticultores espanhóis 

duvidarem então se a idade de ouro de La Rioja iria continuar, dadas as taxas de exportação 

para França terem subido exponencialmente anteriormente. Assim, na região, foram 

desenvolvidos esforços de forma a escoar a produção de vinho para outros mercados europeus 

e americanos. Nesta década, muitos fatores, tais como os preços baixos das uvas e vinho da 

região, a acumulação de riqueza durante vinte anos de acordos comerciais com a França, a 

dificuldade dos vinhos franceses dominarem nas regiões espanholas, o aproveitamento das 

infraestruturas e experiência francesas e o apoio quer do governo central, quer o governo da 

região, ajudavam à elaboração de vinhos de qualidade, visto como a única opção de 

sobrevivência e conquista e novos mercados por parte do vinho Riojano. 

Assim se começou uma nova era da qualidade do vinho da região de La Rioja 

(Rodriguez, 2002). 
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Figura 1: Mapa da Região de La Rioja 

Fonte: https://hogsheadwine.files.wordpress.com/2011/05/riojaregionsmap_vibrantrioja.jpg 

 

 

1.2. O Terroir de La Rioja 

 

Cada vez mais, os consumidores se preocupam com a origem e autenticidade dos 

produtos, sendo que o vinho não foge à exceção. A palavra Terroir deriva da palavra francesa 

terre e é usada para descrever a simbiose da cultura, solo, clima, técnicas de produção, entre 

outras, que dão a tipicidade de um produto. No caso da Região de La Rioja, nasceu a 

denominação D.O.Ca Rioja (Denominacíon de Origen Calificada) que garante aos 

consumidores a tipicidade e qualidade acima mencionada (López-Rituerto et al., 2012).  

A importância dos fatores humanos no terroir é essencial. Pese embora a vinha necessite 

de pouca intervenção agronómica em termos de minerais e rega quando comparada com outras 

culturas, ainda assim a intervenção humana na vinha e na seleção de castas é gigante, pois essa 

intervenção permitiu atingir vinhos de alta qualidade dado que nenhuma das cultivares Vitis 

Vinifera existia naturalmente (Van Leeuwen et al., 2006).  
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Os fatores naturais têm também uma ampla importância no que à qualidade do vinho 

concerne. Circunstâncias como um clima fresco ou temperado, outras como a geologia, 

topografia, morfologia e agro-pedologia, estão também associados à qualidade de um vinho 

(Seguin, 1986). Embora a vinha seja uma planta adaptável a diferentes condições climáticas, a 

espécie mais cultivada é sem dúvida a Vitis Vinifera para a produção de vinhos de qualidade. 

Diferentes castas apresentam diferentes comportamentos consoante a temperatura de 

determinado local. Por exemplo, em altitudes altas o fator limitante para a produção de vinhos 

de alta qualidade é a maturação das uvas. Uvas que não atingiram a maturação resultam em 

uvas mais verdes e que produzem vinhos mais baixos e com menores teores alcoólicos devido 

à falta de concentração de açucares. Assim, castas que atinjam a sua maturação mais 

rapidamente, são otimizadas neste tipo de latitude. Já em latitudes mais baixas, onde o clima é 

mais quente faz com que as uvas atinjam a sua maturação muito rapidamente, reduzindo a 

expressão aromática dos vinhos. Assim, também nestas circunstâncias, as castas devem estar 

adaptadas ao clima (Van Leeuwen et al., 2006).  

O microclima de uma videira pode ser variável de acordo com o tipo de solo e coberto 

vegetal apresentado. Solos mais secos tendem a aquecer mais rapidamente em comparação com 

os húmidos, o que pode levar a diferenças no amadurecimento das uvas e substâncias por si 

produzidas. Este fator, juntamente com a forma de condução pode ser usado para atingir um 

nível de excelência no amadurecimento das uvas. Por exemplo, castas com dificuldades em 

amadurecer plantadas em solos secos, podem ser conduzidas em formas de condução mais 

baixas, aproveitando esse mais rápido aquecimento. A forma do coberto vegetal pode também 

ser um elemento importante para compensar solos que provoquem baixo vigor na vinha por 

falta de água ou azoto. Um coberto vegetal com maior possibilidade de ser penetrada pela luz, 

ajuda a compensar os aspetos referidos anteriormente, ajudando assim ao crescimento e 

maturação das uvas com qualidade (Van Leeuwen et al., 2006).  

Também o tipo de solo apresentado no que toca à sua geologia, topografia e pedologia 

têm uma imensa relação com o vinho produzido. Fatores como a temperatura do solo na zona 

da raiz, a disponibilidade de água, disponibilidade de matéria orgânica, pH, os minerais 

disponíveis, entre outros irão estar correlacionados com o tipo de vinho produzido com uvas 

provenientes de uma determinada área. (Van Leeuwen et al., 2000; Van Leeuwen et al., 2006).  

Assim, com uma imensidão de relações de todos os parâmetros que o Terroir engloba, 

é de querer que existirá uma variação de algumas substâncias produzidas aquando da maturação 

das uvas e posterior vinificação das mesmas. 
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É possível através de técnicas quimiométricas como a análise por espectroscopia NMR 

que permite verificar se um determinado produto pertence ou não a uma determinada região, 

através da quantificação de alguns metabólitos.  

 

 

1.3. Vinhos de La Rioja 

 

Nuno Magalhães, em 2008 refere as castas Tempranillo e Garnacha como as mais 

utilizadas na região de La Rioja. 

Existem, no essencial, três grandes tipos de vinho na Região, variando entre eles o tempo 

e tipo de estágio do vinho: 

• O Crianza é comercializado ao fim do 3º ano, sendo obrigatório um estágio em 

madeira de pelo menos 12 meses. Geralmente a madeira utilizada provém do 

carvalho americano, dando aos vinhos sabores de baunilha e manteiga. 

• O Reserva é comercializado ao 4º ano tendo que passar por estágios de 12 meses 

em barrica e 24 em garrafa ou vice-versa. 

• Os Gran Reserva são comercializados sempre depois do 6º ano com 24 meses 

de estágio em madeira e 36 em garrafa. Estes vinhos provêm de uvas de colheitas 

extraordinária, dando aos vinhos qualidades acima da média (Magalhães, 2008). 

 

 

 

1.4. Formas de condução: Vaso e cordão simples ascendente 

 

As formas de condução conferem densidade e orientação à videira, adaptando a planta 

com o mesoclima que a rodeia para além de influenciar o microclima no interior da copa da 

videira.  

Sendo assim, para além de outros fatores, cada forma de condução possui um 

determinado potencial vegetativo, variável de acordo com as castas, os porta-enxertos, a 

fertilidade e disponibilidade hídrica do solo.  
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As diferentes formas de condução facultam à videira um desenho que se relaciona com 

diferentes níveis de interceção da radiação solar por parte da mesma, interferindo assim com as 

taxas fotossintéticas e consequente qualidade do fruto (Magalhães, 2008).  

Segundo Champagnol, 1984 citado por Queiroz, 2002, a influência da densidade e 

disposição das videiras sobre a fisiologia da planta, condiciona a eficácia da exploração do solo 

pelo sistema radicular e ainda a utilização da energia luminosa por parte das folhas. 

 

1.4.1. Vaso (Goblet) 

Nesta forma de condução, a altura do tronco utilizada é muito baixa (0,30-0,50 m) e está 

ligada a densidades de plantação média a elevada. No topo divergem geralmente de 3 a 5 braços 

com talões com 2-3 olhos, o que confere assim uma carga unitária baixa à videira, utilizando-

se sempre um sistema de poda curta. Dado o tipo de poda basear-se num sistema de poda curta, 

os braços da videira prolongam-se ao longo dos anos em função da fertilidade da videira.  

Esta forma de condução é adaptada a condições de baixa fertilidade onde existem 

elevadas temperaturas e baixa disponibilidade hídrica do solo (Magalhães, 2008). 

Os gomos darão origem a vegetação que inicialmente cresce de forma vertical, mas que 

tomba posteriormente de forma natural. 

O “esqueleto” desta forma de condução permite que os frutos se encontrem numa zona 

mais interior da copa, protegendo os frutos do escaldão. A estrutura da cepa, pelo facto das uvas 

se encontrarem numa zona mais profunda, também torna mais propício o aparecimento de 

pragas e doenças (Magalhães, 2008). Para este trabalho, utilizou-se uma forma de condução de 

poda curta com altura média do tronco a rondar os 0,50 m. 

 

 

Figura 2: Figura ilustrativa da forma de condução em vaso (adaptado de Magalhães, 2008) 
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1.4.2. Cordão simples ascendente (cordão unilateral) 

Esta forma de condução, está muitas vezes associada à poda mista de vara e talão que 

permite um crescimento da vegetação no sentido ascendente: neste trabalho utilizou-se uma 

forma de condução com apenas poda curta e com uma altura de tronco de aproximadamente 

1,10m, podendo variar consoante a videira. Pelo facto do tipo de poda usada neste trabalho não 

ter sido mista (cazenave), pode-se indicar esta forma de condução como cordão unilateral. 

Um conjunto de arames fixos ou móveis permitem que a vegetação se mantenha na 

vertical, sendo estes arames designados de pareados (Borges, 2009). 

 

 

Figura 3:Figura ilustrativa da forma de condução em cordão simples ascendente 

Fonte: http://www.vinhoverde.pt/pt/vinhoverde/historia/umSeculoHistoria/Cap15.pdf 

 

Nesta forma de condução, a altura do cordão ao solo variar entre 1,10m e 1,20m. São 

usadas de 2 a 3 fiadas de arame acima do cordão que suporta a vegetação (CVRVV, 2002).   

Por ser uma forma de condução relativamente simples, permite a adaptação à 

mecanização quer da poda, quer da vindima.  

Segundo Smart (1985), cobertos orientados verticalmente, juntamente com sebes altas, 

pouco espaçadas nas entrelinhas e orientadas na direção N-S, permitem uma maior interceção 

da radiação solar. O aumento da altura da vegetação, em conjunto com a diminuição da 

distância na entrelinha, são complementares na promoção da intersecção da luz.  

Estas considerações foram confirmadas por vários trabalhos como os realizados por 

Nadal et al. (2001), no qual verificaram com a casta Cabernet Sauvignon, que a um aumento 

de 110 cm para 145 cm da altura da sebe, numa vinha conduzida segundo um monoplano 

vertical ascendente, correspondeu a obtenção de maiores rendimentos com aumento do teor 

alcoólico, bem como dos taninos, das antocianinas, e de outros parâmetros relativos à cor dos 

vinhos obtidos. 
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1.5. Tempranillo 

 

É uma das variedades mais cultivadas na D.O.Ca Rioja, segundo estatísticas do Consejo 

Regulador no ao de 2009, ocupando cerca de 78% da superfície da Região. 

Muito provavelmente será originária da Região de La Rioja derivando da conjugação 

de variedades existentes em Regiões adjacentes, sendo elas o Benedicto da Região de Aragón 

e o Albillo Mayor de Castilla Y Léon (Ibánez et al., 2012; Manzanos, 2014). 

Tempranillo é uma casta que apresenta uma enorme variedade intravarietal, 

apresentando assim um elevadíssimo número de biótipos, facto ligado à sua grande área de 

cultivo, juntamente com o largo período de tempo da casta na região, que levam a um elevado 

número de divisões celulares e ao aparecimento de mutações (Ibánez et al., 2012; Manzanos, 

2014). 

A videira da casta Tempranillo apresenta os seguintes parâmetros vegetativos 

representados na tabela 1, segundo Manzanos, 2014:  

 

Tabela 1: Parâmetros vegetativos da casta Tempranillo (Adaptado de Manzanos, 2014) 

Variedade 
Nº de 

sarmentos 
Nº de 

cachos 
Peso da madeira 

de poda (g) 
Peso do 

sarmento (g) 
Índice de 

Fertilidade 
Índice de 

Ravaz 

Tempranillo 10.2±0.8 8.7±0.4 1008±0.77 99±8 0.85±0.04 3.4±0.2 

  

Com sinonímias nacionais como Aragonez, Tinta Roriz ou outras espanholas como 

Cencibel (Castela) ou Tinto de Madrid, esta é uma das castas com mais importância no 

panorama ibérico. 

Ao nível ampelográfico, esta é uma casta que apresenta o cacho grande com bagos de 

média dimensão, compacto e de forma cónica. 

Os bagos são de tamanho médio, de polpa mole, arredondados e de película espessa. 

Os sarmentos são no geral bastante quebradiços, representando algum alerta em alturas 

de ventos mais fortes. Os mesmos são estriados de cor castanha-amarelada. 

As videiras da casta Tempranillo apresentam a folha adulta de tamanho médio a grande 

com forma pentagonal e pentalobada ou heptalobada, sendo o lóbulo central longo e de forma 

irregular, com empolamento e ondulação do limbo entre nervuras no ponto peciolar. A folha 

adulta é também dentada, apresentando dentes longos, retilíneos e medianamente convexos. O 

seio peciolar apresenta lóbulos sobrepostos e base em V. Os Seios laterais superiores exibem 
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profundidade, encontrando-se ligeiramente sobrepostos e com a sua base em U. O pedúnculo é 

mais curto que a nervura principal mediana. Revela porte ereto. A casta tem a particularidade 

de a folha apresentar na extremidade uma cor amarelada no início do ciclo vegetativo 

 

 

Figura 4: Cacho e folha da casta Tempranillo (adaptado de Magalhães, 2008) 
 

 

A casta Tempranillo apresenta uma produtividade média a elevada, no entanto bastante 

irregular, sendo a qualidade das suas uvas muito suscetíveis a alterações de produtividade. 

A produtividade elevada leva à queda dos níveis de polifinenóis totais e antocianinas. 

A casta é muito sensível à perda de folha por escaldão, encerrando precocemente os 

estomas e interrompendo assim a maturação. 

Tempranillo apresenta grande sensibilidade ao oídio, carência em boro, cigarrinha verde 

e vento. 

 

Ao nível enológico é considerada uma casta que demonstra um potencial alcoólico e de 

acidez médio e quando transformado em vinho apresenta geralmente uma cor rubi de 

intensidade média, assim como aromas de frutos silvestres e herbáceo. Vinhos provenientes da 

casta Tempranillo apresentam um potencial de envelhecimento médio (Magalhães, 2008; 

Sousa, 2007). 
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1.6. Processo de vinificação 

 

Em 1800, Pausteur começou a estudar a microbiologia da fermentação, seguindo-se 

trabalhos de inúmeros cientistas que fizeram mudar o modo como nos dias de hoje se olha para 

este processo (Jackson, 2014). As descobertas que foram sendo feitas desde essa altura, 

permitem hoje em dia aos produtores de vinho minimizar os riscos de uma fermentação 

desequilibrada e oferecem a oportunidade de “moldar” a fermentação. 

 

Após a vindima, o desengace e esmagamento, são algumas das tarefas a serem 

desenvolvidas. Nesta fase, muitos compostos fenólicos são já extraídos para o mosto, sendo 

essa extração aumentada no decorrer da fermentação. Para além destes, também o importante 

contacto com o oxigénio irá facilitar a sínteses de esteróis, composto essencial para as 

membranas celulares das leveduras. (Sun et al., 1999). 

Após essas tarefas, o líquido com as películas é transportado para cubas. 

A inoculação e sulfitação desse líquido é de extrema importância para que, no caso do 

trabalho corrente, a levedura Saccharomyces cerevisiae tome conta do processo de fermentação 

alcoólica e não as leveduras ou bactérias indígenas, pese embora o dióxido de enxofre tenha um 

papel inibitório no crescimento das populações de leveduras. O facto de em alguns casos se 

recorrer à inoculação de leveduras permite que o comportamento da vinificação se torne mais 

previsível e reprodutível na qualidade do vinho e a um maior controlo de metabólitos 

secundários (Mendes Ferreira, 2015). 
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Figura 5: Representação esquemática do processo de Fermentação Alcoólica (Adaptação: www.sobiologia.com) 
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A maceração é um período muito importante em todo este processo em que grande parte 

do conteúdo fenólico é transferido para o mosto, sendo dependente de fatores como diferenciais 

de concentração, área de superfície de contacto, ação das enzimas hidrolíticas, temperaturas, 

agitação, quantidade de etanol, entre outros. Geralmente, a adição de enzimas pectolíticas é 

uma prática recorrente para que a extração de compostos da película seja mais rápida. (Jackson, 

2014). 

Aqui, para além dos compostos fenólicos, os nutrientes utilizados, essencialmente os 

compostos azotados pelas leveduras têm também tendência a crescer, sendo muitas vezes 

adicionados na forma inorgânica inicialmente e orgânica no decorrer da fermentação (Marais, 

1996). O conteúdo em aminoácidos, ácidos gordos ou álcoois superiores pode subir, mas, no 

entanto, os valores de acidez total tendem a descer, essencialmente devido à queda dos níveis 

de potássio (Guitart et al., 1997; Soufleros et al., 1988; Vos et al.; 1979). 

A fermentação alcoólica consiste, em resumo, na esquematização representada na 

Figura 5. Os açucares da uva (Glucose e Frutose essencialmente) são degradados em condições 

anaeróbias para a produção de energia sendo o etanol e o CO2, considerados produtos 

metabólicos. A levedura Saccharomyces cerevisiae produz um conteúdo de álcool entre 6% a 

14% (70-110g/L) produzindo diferentes subprodutos que influenciarão a análise sensorial do 

vinho. As leveduras criam um “manto” no topo dos depósitos onde se está a realizar a 

fermentação alcoólica. É de extrema importância que a temperatura durante a fermentação não 

exceda os 40oC para que as leveduras possam sobreviver (Dussap et al., 2017). 

A Fermentação está divida em duas etapas: 

A Glicólise, onde os açucares (6C) são degradados em ácido pirúvico (3C) com 

produção de 2 ATP e 2 NADH2.  

A redução do ácido pirúvico, que compreende as reações de descarboxilação do 

piruvato, pela piruvato descarboxílase e posterior redução do acetaldeído (2C) em etanol pelo 

hidrogénio libertado pelo NADH2 obtido da Glicólise (Mendes Ferreira, 2015; Urzedo et al., 

sem data). 

 

As leveduras inoculadas são geralmente resistentes às condições que vão encontrar 

durante a fermentação alcoólica. Elas estão adaptadas a pHs entre os 3 e os 3,5, altas 

concentrações de etanol (15-16% v/v), processos de anaerobiose, mas, no entanto, carentes em 

nutrientes, em especial o azoto assimilável. É importante perceber o papel do azoto em todo 

este processo dado ser um importante fator de crescimento para a levedura e para o seu 
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metabolismo secundário que afetará a produção de isobutanol, acetato, álcoois superiores, 

ésteres etílicos, ácidos gordos, entre outras substâncias. Pode-se então compreender que as 

limitações de azoto atuam em especial ao nível do aroma do vinho (Crépin, et al., 2014; Dussap 

et al., 2017; Rollero et al., 2015). 

 

 

 

1.7. Ácidos Orgânicos fixos, Acidez Total, pH, Potássio e Cálcio 

 

1.7.1. Ácido L(+)-tartárico  

É um ácido fixo, ou seja, não volátil, sendo um importante componente para as 

características organoléticas ácidas de um vinho, desempenhando um papel muito relevante nas 

relações ácido-base e pH.  

Este é um ácido muitas vezes ligado apenas às uvas dado ser incomum ser encontrado 

noutras espécies do reino vegetal (Curvelo-Garcia et al., 2015). 

A decomposição de hexoses na ligação C4 e C5 permite a formação de ácido tartárico 

durante o crescimento herbáceo (Navarre, 1997). 

Este é um ácido com grande resistência a transformações bacterianas pese embora possa 

acontecer por algumas espécies de bactérias lácticas. 

Durante a maturação da uva a concentração deste importante ácido tende a diminuir por 

fenómenos de combustão e diluição. Ao longo da fermentação alcoólica a concentração 

continuará a descer por precipitação de sais de potássio e cálcio (Curvelo-Garcia et al, 2015). 

Pode-se afirmar que este é dos ácidos mais importantes nas uvas pois mesmo após a 

maturação, pode ainda conter concentrações na ordem dos 15g/L (Tomaz, 2013). 

Devido à insolubilidade dos sais de potássio e cálcio a concentração de ácido tartárico 

tende a descer em grande parte potenciada por baixas temperaturas que impede a solubilidade 

dos sais de potássio e cálcio (Curvelo-Garcia et al, 2015). 

 

1.7.2. Ácido L(-)-málico 

Ao contrário do ácido tartárico, o ácido málico pode ser encontrado em diversas espécies 

do reino vegetal. Contribuindo organoleticamente para um gosto ácido e verde, apresenta uma 

força ácida menor que a do ácido tartárico (Curvelo-Garcia et al, 2015). 
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Este ácido é sintetizado nos tecidos clorofilinos e armazenado como fonte de energia. 

Este ácido é muitas vezes transformado, através da glucogénese, em açúcar (Reynier, 1986). 

O sumo proveniente das uvas, duas semanas antes do pintor, apresenta concentrações 

até 25g/L, valor esse que desce pelo menos para metade nas duas semanas imediatamente a 

seguir, por fenómenos de diluição e degradação (Jackson R.S., 2008). Durante a maturação das 

uvas, a concentração deste ácido decresce essencialmente devido a fenómenos de respiração 

celular, superior à que acontece com o ácido tartárico. 

O ácido málico, pese embora não verificado neste trabalho, é de uma enorme 

importância durante a fermentação malolática, conferindo ao vinho maior estabilidade e  menor 

acidez. Durante este processo dá-se uma queda na concentração deste composto (Curvelo-

Garcia et al, 2015). 

 

1.7.3. Acidez total 

A acidez total do vinho ou mosto é referente à acidez total a pH 7 de todos os ácidos 

orgânicos e inorgânicos, fixos ou voláteis presentes, excetuando o ácido carbónico e sulfuroso.  

Este é um índice de extrema importância a ser percebido durante a maturação das uvas, 

nos mostos e vinhos para que seja percebida a disponibilidade potencial aquando da ação de 

correção de acidez (Curvelo Garcia, 1988; Ribéreau-Gayon et al., 1982). 

A acidez é dividida em duas características sendo estas a volátil e a fixa.  

A acidez volátil encontra-se ligada, como o próprio nome indica, aos ácidos que podem 

ser removidos por destilação. Já a acidez fixa é essencialmente composta por ácidos pouco 

voláteis, dos quais os ácidos tartárico e málico fazem parte. Pode-se finalizar dizendo que a 

acidez total é, na sua generalidade, composta pela soma destas duas componentes (Tomaz, 

2013). 

A acidez total da uva está dependente de diversas condicionantes como as condições do 

solo, precipitação, temperatura, exposição solar, entre outros. No entanto, através de práticas 

culturais, a acidez total pode ser moldada para valores mais ou menos pretendidos para um 

determinado vinho (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 

Parte da estabilidade de um vinho tinto deve-se a baixos níveis de acidez e à presença 

de fenóis, componentes extremamente importantes para a estabilidade do vinho ao longo do 

envelhecimento (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 
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1.7.4. pH 

O pH é também um índice de máxima importância no que toca à perceção da acidez, 

dando a informação da disponibilidade de iões H+ de uma solução, a acidez real (Curvelo-Garcia 

et al., 2015). O facto do ácido tartárico, ser o maior “fornecedor” de iões H+, torna-o um fator 

importantíssimo para os valores de pH (Peynaud, 1989). Com este índice, é possível a obtenção 

de uma visão mais geral e clara da acidez dos vinhos ou mostos (Curvelo-Garcia et al., 2015). 

Este valor também é de extrema importância no que toca a casses orgânicas e minerais 

dado estar intimamente ligado de microrganismos e ao comportamento antisséptico do enxofre, 

importante também para a solubilidade dos tartaratos (Ribéreau-Gayon et al., 2001 citado em 

Tomaz, 2013). 

Ao nível de características sensoriais, como a cor, vinhos tintos jovens com pHs 

superiores, tendem a matizar a sua cor encarnada e torna-os mais suscetíveis a oxidações 

(Singleton, 1987).  

 

1.7.5. Relações da Acidez Total e pH no vinho 

A síntese de ácidos orgânicos na uva durante o seu crescimento e posterior fermentação 

dos mostos traz aos vinhos os seus principais constituintes. 

A componente ácida e o pH estão intimamente relacionados com a característica 

sensorial da acidez, a solubilidade de bitartarato de potássio e o tartarato de cálcio, nefastos ao 

vinho, formação e hidrólise de ésteres, estabilidade microbiológica, rácios de polimerização, 

quantidades de antocianinas em vinhos tintos e de instabilidades proteicas em vinhos brancos. 

(Boulton, 1980a). 

O catião metálico com uma relação mais próxima com o pH é sem dúvida o potássio, 

obtendo correlações acima do 0,900, segundo estudos de Roger Boulton em 1980a. 

 

Aquando da maturação das uvas, a acidez total tende a diminuir essencialmente através 

da degradação dos ácidos pela gluconeogenese ou pela respiração málica. Altos níveis de 

potássio ou cálcio estão geralmente relacionados com níveis de pH mais altos. Uma descida do 

valor de pH só é notada quando se verifica uma degradação da componente ácida ou uma menor 

síntese de ácidos tituláveis não acompanhada por um incremento na composição mineral da uva 

(González et al., 2013). 
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A acidez total e o pH de mostos e vinhos pode ser previsto pelo balanço dos aniões 

ácidos, protões tituláveis e catiões metálicos monovalentes. Existe a teoria de um sistema 

enzimático no tecido celular da vinha que facilita trocas catiões (potássio e cálcio), por catiões 

de ácidos orgânicos. Assim pode-se verificar a relação que os iões monovalentes têm com o 

pH. Este sistema enzimático apresenta uma maior preferência pelo ião potássio, quando 

comparado com a preferência por outros iões metálicos (Boulton, 1980b). 

Já no vinho, o dióxido de enxofre apresenta uma pequena, mas quase “negligenciável”, 

contribuição para a acidez total e pH. Para a acidez total, dependendo da forma como é 

adicionado ao mesmo, poderão ser verificadas amplitudes diferentes. Se adicionado como acido 

sulfuroso, irão resultar dois iões por ião sulfito, mas se adicionado como sal de bissulfito, só irá 

resultar um protão por ião bissulfito (Boulton, 1980a; Curvelo-Garcia, 1988). 

No que toca ao pH, dado os iões bissulfito estarem ligados essencialmente a 

acetaldeídos, poderá verificar-se alterações deste valor, sendo que os valores de pH tenderão a 

subir, não havendo qualquer interferência na produção de etanol, mas sim na de álcoois 

superiores durante a fermentação alcoólica (Gutierrez, 1988).  

O ião cálcio desempenha também um papel, juntamente com outros iões metálicos como 

o Zinco ou o Magnésio, estatisticamente relevante no equilíbrio do pH e nas trocas de iões 

através do sistema enzimático nas películas das uvas. Ao contrário do ião potássio, que poderá 

ser substituído por iões de sódio ou hidrogénio, uma diminuição no ião cálcio terá um forte 

impacto na relação do sistema enzimático para troca de iões (Boulton, 1980a). 

 

 

1.7.6. Relações da componente mineral das uvas, mosto e vinho  

A componente mineral dos vinhos é um importante “mapa” para que se perceba a origem 

e o restante percurso pelo qual o vinho passou, sendo uma importante parte das características 

sensoriais da substância falada. Toda a componente mineral do vinho representa geralmente 1,5 

a 3 g/L do mesmo. 

 



18 

 

 

Figura 6: (esquerda) Curvas de regressão das quantidades de potássio acumulado pelas partes da videira, 
em diferentes estádios de desenvolvimento (adaptado de Dechen et al., 1979). (direita) Curvas de regressão dos 

teores de cálcio nas partes da videira, em diferentes estádios de desenvolvimento (adaptado de Dechen et al., 
1979). 

 

A videira, através da grande capacidade de absorção por parte da raiz, é das principais 

responsáveis pela acumulação de compostos (Prasad, 1998), mas não se podem tirar da equação 

todos os processos enológicos necessários à produção de vinho como elementos contaminantes. 

A análise foliar é vista como importante apoio para a correção do balanço nutricional da planta 

(Munson et al., 1973) e como consequência do próprio vinho. Os metais alcalinos e alcalino-

terrosos como o cálcio e o potássio, focados no trabalho, juntamente com outros como o 

magnésio e o sódio, apresentam-se como a fatia mais importante da componente metálica do 

vinho e da sua capacidade tampão ácido-base. A excessiva quantidade de alguns compostos 

metálicos pode levar a características indesejáveis no vinho e mosto, dependendo da forma 

como o catião se apresenta na solução (Catarino, 2015). Com o decorrer da fermentação 

alcoólica, a presença de metais tende a diminuir por fenómenos de precipitação de sulfuretos e 

sais orgânicos, mas também por fenómenos de absorção e adsorção de leveduras e bactérias 

(Brandolini et al., 2002; Ruzic, 2000).  

O Cálcio (como catião Ca+) é um dos compostos químicos muitas vezes associado à 

precipitação do ácido tartárico, como tartarato de cálcio, que modifica a acidez final do vinho. 

O cálcio é um dos compostos minoritários naturalmente presentes na uva, podendo ser também 

adicionado aquando da correção de acidez do mosto. (Gonzales, 1997 citado por González et 

al., 2013). Os valores de cálcio não estão associados ao tipo de vinho (branco, rosé ou tinto) 

embora existam estudos que apontem para uma maior subida deste composto em vinhos brancos 

e rosados. O cálcio, como catião Ca2+, é de extrema importância para o crescimento e 

metabolismo das leveduras, sendo essencial para a incorporação nas paredes celulares das 
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mesmas, tendo também um papel ativo na proteção das células contra ambientes adversos e na 

otimização da concentração do ião Mg2+ (Jones et al., 1981). 

O ião inorgânico K+ possui também uma ampla importância no desenrolar do 

crescimento e metabolismo das populações de leveduras dado aumentar a sua tolerância contra 

iões tóxicos, por estar envolvido no controlo do pH intracelular, por participar na entrada para 

as células de outros iões essenciais como Zn2+ ou o Co2+ e estabilizar um pH ótimo para a 

fermentação (Jones et al., 1981). 

A precipitação de bitartarato de potássio é também uma preocupação durante a 

fermentação ou a estabilização, levando a mudanças nos valores de pH e consequentemente a 

alterações microbiológicas e de acidez total e titulável dos mostos ou vinhos. 

Somers, 1975, citado por Boulton, 1980b, sugeriu que vinhos tintos com altas 

concentrações de potássio poderiam levar a maior precipitação de bitartarato de potássio, 

baixando assim o teor de ácido tartárico durante a fermentação e estabilização, levando a que 

os níveis de pH aumentassem.  

O pH pode subir ou descer durante a fermentação e estabilização enquanto que a acidez 

total só poderá descer, excetuando em situações de contaminação de bactérias acéticas, em que 

através desses microrganismos se dá a formação de ácido acético (Boulton, 1980b). 

 

Tabela 2: Faixas de concentração de nutrientes no pecíolo, limbo e na folha completa da videira na fase 
de pleno florescimento (adaptação de Silva, 2012) 

 

 

1.8. Dióxido de enxofre 

 

A adição de SO2 é hoje em dia uma prática recorrente para a conservação dos vinhos.  

 Este composto tem como principais características o seu poder antioxidante, 

estabilizador de antocianinas, inibidor de microrganismos que poderão afetar a boa qualidade 

do vinho, o facto de se combinar com produtos de oxidação, entre outros fatores benéficos. 

Atualmente o limite máximo para a adição de dióxido de enxofre nos vinhos tintos secos é de 
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150 mg/L ou de 200 mg/L para vinhos tintos com teores de açúcar iguais ou superiores a 5 g/L. 

(Curvelo-Garcia et al., 2015; IVV, 2018). 

A presença de SO2 nos vinhos exerce influência na proteção contra a degradação de cor, 

o que leva a que se realce as reações oxidativas como parte importante da perda de cor e o 

importante papel do dióxido de enxofre como protetor desse efeito (Ricardo-da-Silva, J. et al., 

2003). 

Dada a sua toxicidade para o homem, podendo provocar lesões na pele, olhos, vias 

respiratórias, entre outros ferimentos internos, a concentração máxima permitida por lei é de 

2,66 mg/m3. 

 

Existem diversas formas em que o SO2
 pode estar presente nos mostos ou vinhos: 

• Forma livre, sob a forma de ácidos sulfuroso livre: H2SO3; HSO3
- e SO3

2- 

• Forma combinada, sob a forma de ácido sulfuroso combinado 

 

É de referir que o dióxido de enxofre combinado não possui as capacidades redutoras e 

antissépticas das formas livres. Pelo facto de apresentar propriedades redutoras, juntamente 

com outros fatores como o pH e a temperatura, as formas livres de ácido sulfuroso tendem a 

combinar-se sobretudo com substâncias carboniladas, perdendo então assim as suas 

propriedades (Curvelo-Garcia et al., 2015). 

 

 

1.9. Cor 

 

A cor é um dos aspetos mais relevantes da análise sensorial de vinhos, sendo um 

indicador importante na perceção de um bom ou mau vinho. 

As antocianinas são sintetizadas ao longo da maturação da uva, após o pintor e a 

quantidade sintetizada depende de fatores como a casta, o clima, o solo, fatores agronómicos, 

irrigação natural ou artificial entre muitos outros. São compostos com um papel 

importantíssimo na cor dos vinhos e conferem a estes uma enorme panóplia de cores que 

poderão ir do laranja ao roxo (Marquez et al., 2012). Os compostos fenólicos das uvas tintas 

desempenham papeis importantíssimos como a proteção contra a radiação ultravioleta, 

resistência a doenças, ajuda à polinização e é uma defesa natural contra predadores das plantas. 
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Estes compostos estão também presentes na formação da matriz do vinho e conferem ao mesmo 

a sua capacidade antioxidante (Guadalupe et al., 2008). 

 

1.9.1. Compostos fenólicos 

Os polifenóis são dos mais importantes metabolitos secundários das plantas, 

apresentando-se sobre formas de ácidos fenólicos, antocianinas e flavonois (Macheix, 1990 

citado por Tomaz, 2013). 

Os fenóis são constituídos por ciclos benzénicos associados a um ou mais grupos 

hidroxilos e também a um grupo álcool. (Jackson, 2008). 

 

Existem dois grupos de compostos fenólicos na vinha e uvas: 

Flavonoides presentes nas películas, grainhas e parte lenhosa da videira (antocianinas, 

monómeros de flavonoides, proantocianidinas monoméricas, oligoméricas e poliméricas, 

flavonóis, flavononois e flavanas). 

Não flavonoides que derivam da polpa, película das uvas e vasos fibrovasculares 

(ácidos benzoicos e ésteres tartáricos dos ácidos da série cinâmica) (Cabrita, 2003). 

 

Os polifenóis são elementos presentes nos vacúolos das células da polpa por fenómenos 

de adsorção ou união a polissacáridos nos vasos fibrovasculares e livres no suco vascular das 

células da película (sendo que na película também se podem encontrar ligados a proteínas e a 

polissacáridos). Já nas grainhas, os polifenóis podem ser encontrados em maior abundância na 

parte externa. 

Os ácidos hidroxicinâmicos e os flavonóis monoméricos estão diretamente ligados aos 

fenómenos de copigmentação (Cabrita, 2003). 

 

Os taninos são um dos compostos flavonoides mais importantes não só ao nível da 

sensação gustativa como da visual de um vinho. Estes compostos têm a capacidade de se 

combinarem com as proteínas, polissacáridos, entre outros polímeros provocando a sensação 

de adstringência (Allen, 1994). 

Os taninos podem ser classificados em hidrolisáveis e taninos condensados. 

(Cabrita,2003). Destes, os condensados são os únicos presentes naturalmente nas uvas, podendo 

posteriormente ser adicionados através de técnicas como o contacto com madeira ou adição de 
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taninos comerciais (Tomaz, 2013), possuindo a característica de não serem facilmente 

hidrolisáveis. 

Os 3-Flavonóis apresentam-se nas uvas de diferentes formas, sendo estas, monomérica, 

oligomérica ou polimérica (Glories, 1978) levando à formação das proantocianidinas. 

Estes taninos condensados, também conhecidos como proantocianidinas são 

fundamentais na obtenção da estabilidade da cor dos vinhos e encontram-se substancialmente 

nas grainhas (Cabrita, 2003). 

A grande maioria das proantocianidinas encontram-se essencialmente nas partes sólidas 

do cacho de uva, localizando-se a maior quantidade nas grainhas, posteriormente nos engaços 

e por fim nas películas (Romeyer et al., 1986; Bourzeix et al., 1986; Ricardo da Silva et al., 

1991 a; 1992 a, b; Hmamouchi et al., 1994; Teissedre et al., 1996; Sun et al., 1998, citados por 

Jordão,1999). 

Os principais 3-flavonóis monoméricos são a (+)-catequina e o seu isómero (-)-

epicatequina (Sun et al., 2015). No que toca às proantocianidinas (oligómeros e polímeros de 

3-flavonóis), apresentam-se como as mais importantes as procianidinas e as prodelfinidinas, 

que vão levar posteriormente à libertação em meio ácido e alcoólico de cianidina e delfinidina 

(Sun et al., 2015). É de grande importância referir que as prodelfinidinas encontram-se no vinho 

em menores quantidades comparativamente às procianidinas (Sun et al., 2001 citado por: Sun 

et al., 2015). 

A sensação de adstringência é sobretudo provocada pela interação entre as 

proantocianidinas e as proteínas salivares. Esta interação, para além da perceção sensorial, tem 

também a enorme importância aquando da clarificação dos vinhos, quer por meio espontâneo 

ou por técnicas de colagem com proteínas (Cheynier et al. 1998). 

 

As antocianinas são os pigmentos responsáveis por um grande espectro de cor no reino 

vegetal (Escribano Bailón et al., 1996). Estes pigmentos encontram-se principalmente na 

película das uvas, mas também na polpa de certas castas tintureiras (Ribéreau Gayon et al., 

1998). 

As antocianinas são compostas por glicósidos do catião flavílio polihidroxilados ou 

metoxilados, podendo as duas opções acontecerem em simultâneo. As formas agliconas são 

designadas de antocianidinas, diferindo entre si pelo número e posição dos grupos hidroxilo e 

metoxilo, encontrando-se sempre na Natureza na forma heterosídica. As antocianinas são 

compostos mais estáveis do que a forma aglicona, as antocianidinas. Existem diferentes 
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antocianinas nas uvas, sendo as mais abundantes as cianinas, malvidinas e delfinidinas, que 

diferem entre si, na sua generalidade, pela natureza, posição e número de açucares ligados à 

estrutura da molécula (Corrales, 2009; Mazza et al., 1993; Ribéreau Gayon et al., 1998).  Numa 

uva madura a malvidina é o composto com maior expressão (50-80% do total de antocianinas 

da uva madura (Guerra, 1998). 

As antocianinas podem diferir na sua cor dependendo do seu meio e estrutura química. 

Em soluções aquosas, pHs entre 1 e 2 fazem com que a forma catiónica flavílica predomine, 

sendo que as antocianinas apresentam uma coloração vermelha intensa. Quando se verifica um 

pH superior a 2, existe um equilíbrio entre o catião flavílio e a pseudobase cabinol começando-

se a notar tons mais azulados. Com um pH aproximadamente de 6, as antocianinas revelam-se 

praticamente incolores (Correia, 2014). 

 

No pintor inicia-se a síntese de antocianinas que se vão acumulando até um estado ótimo 

de maturação (Perez-Magarino, 2004). 

A síntese de compostos antociânicos está correlacionada com fatores como o clima, 

práticas culturais, a casta, a disponibilidade hídrica do solo, entre outros (Magalhães, 2008). 

Ryan et al., referia em 2003 que quando as uvas estão sobrematuradas, existe uma queda 

no nível de antocianinas presentes na película da uva.  

A produção de vinhos tintos incorpora, como é sabido, a maceração na presença das 

películas das uvas de forma a maximizar a extração de antocianinas e taninos. A maximização 

da extração destes compostos dá-se nos primeiros dias de maceração, especialmente nas 

primeiras 24h, não descurando o facto de cerca de 30-40% das antocianinas ficarem nas 

películas esmagadas (Marquez et al., 2012). 

No vinho, dado o pH ser superior a 3, seria de esperar que os pigmentos fossem ainda 

incolores, mas tal não acontece dada a presença do ião flavílio, resultado de mecanismos de 

complexação das antocianinas com outras antocianinas ou outros compostos que atuam como 

copigmentos (Goto Kondo, 1991; Mistry et al., 1991; Ribérau Gayon, 1982 citados por Sun et 

al., 2015). 

 

A copigmentação é um fenómeno que permite que os vinhos acrescentem cerca de 30% 

a 50% de cor e é influenciada pelos níveis de compostos fenólicos não coloridos ou cofatores, 

moléculas essas que vão interagir com as antocianinas. Este fenómeno pode levar a um aumento 

da absorvância e mesmo a uma mudança no comprimento de onda de máxima absorvância do 
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pigmento. Esta última ocorrência, consiste numa “simbiose” entre o pigmento, o cofator, o pH 

e os níveis de etanol. Cada antocianina tem um pH ótimo em que a sua cor pode ser otimizada 

em mais de 200%. Já o fator copigmentação aumenta a cor entre duas a dez vezes (Boulton, 

2001). 

Níveis de etanol mais altos levam a absorvâncias maiores por parte dos pigmentos 

possivelmente devido a um número mais extensivo de associações pigmento e cofator (Boulton, 

2001). 

As interações que se estabelecem na copigmentação, são não covalentes, apresentando 

ligações de hidrogénio e interações hidrofóbicas (Ribéreau-Gayon et al., 1998). 

 

 

1.9.2. A influência do pH na cor 

As antocianinas são a principal fonte de cor, sendo estas muito sensíveis ao pH do vinho 

(Quaglieri et al.,2017). 

Diversos estudos foram concretizados relativamente a meios neutros de pH e meios 

ácidos. Nestas condições existem essencialmente quatro espécies de antocianinas em equilíbrio, 

sendo estas: a base quinoidal, o catião flavílio, o carbinol e a forma chalcona (Broulivard, 1982; 

Mazza et al., 1993). 

Dallas e Laureano em 1994, citados por Ricardo-da-Silva et al., 2003, constataram que 

o decréscimo dos valores das antocianinas é menor em vinhos conservados a valores mais altos 

de pH e SO2. 

Em meios ácidos com pH menor que 4, mais típicos do vinho, a presença do catião 

flavílio teria de ser neutralizado com formas aniónicas do cofator ou das antocianinas ou 

utilizando diferentes substâncias com o sistema tampão (Boulton, 2001; Guadalupe et al., 

2008). Também o carbinol é uma espécie predominante neste meio (Brouillard et al. 1977). 

Em meios com pH entre 4 e 6 as antocianinas existentes estão na forma de carbinol ou 

chalcona, duas estruturas incolores (Brouillard et al. 1977). 

 

A função pH para a copigmentação tem a forma de campainha atingindo o seu máximo 

próximo de pHs de 3,5 seguindo a concentração do ião flavílio e de um anião do sistema tampão 

(Boulton, 2001; Guadalupe et al., 2008). 
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1.9.3. A influência do etanol 

O bom estado de maturação e a presença de etanol facilitam a extração de compostos 

fenólicos da uva, especialmente de proantocianinas, tendo o entrave de diminuir o fenómeno 

da copigmentação dada a menor taxa de difusão de antocianinas (Sun et al., 2015). Pode-se 

afirmar que a presença de etanol faz com que a extração de compostos fenólicos seja maior em 

todos os estados de maturação da uva (Canals et al., 2005). 

Muitas vezes, as antocianinas presentes essencialmente na película da uva não são fáceis 

de extrair, sendo que baixos níveis de extração levam a vinhos com pouca cor mesmo quando 

as uvas teriam originalmente níveis de antocianinas suficientes para que o vinho apresentasse 

uma cor exuberante. 

A copigmentação está bastante presente em vinhos tintos jovens com concentrações de 

etanol dos 12%v/v aos 14%v/v apresentando uma cor roxa provavelmente devido a 

combinações entre copigmentos e o etanol. Em vinhos fortificados (meios de 18 a 21% v/v de 

etanol), a presença de etanol pode ser prejudicial dada a alta solubilidade dos flavonois 

diminuindo os níveis de copigmentação (Boulton, 2001). 

 

1.9.4. Influência da temperatura na cor 

A temperatura tem também um papel muito importante relativamente ao tema descrito 

neste capítulo. Temperaturas muito altas levam à dissociação das formas copigmentadas que 

causará perda de cor. Temperaturas frias essencialmente nas semanas e meses seguintes à 

fermentação podem levar à precipitação de pigmentos devido ao excesso de cofatores e 

incontestavelmente à perda de cor (Boulton, 2001). Temperaturas muito altas levam à queda do 

teor de proantocianidinas e antocianinas, podendo-se constatar influência direta deste fator nos 

vinhos (Ricardo-da-Silva et al., 2003). 

 

1.9.5. O papel da copigmentação na análise sensorial 

As antocianinas e os taninos estão intimamente relacionadas com a análise sensorial. A 

estabilidade da cor dada pelas antocianinas e os taninos na forma condensada são de extrema 

importância. 

A copigmentação é sugerida por alguns autores com tendo um papel positivo na 

qualidade e “flavour” dos vinhos tintos. A adstringência dada por alguns compostos 
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monoméricos das formas copigmentadas e flavonois podem dar também algum “corpo” e 

amargura ao vinho e tornar a sua cor num vermelho mais escuro, descritores geralmente mais 

apreciados pelos consumidores (Boulton, 2001; Canals, 2005).  

 

1.10. Aroma 

 

O vinho é constituído por diversos compostos voláteis que permitem ao consumidor 

percecionar diferentes sensações em diferentes vinhos. O aparecimento da cromatografia 

gasosa foi fundamental para a identificação e quantificação de diversos compostos voláteis 

(Oliveira, 2015). 

Segundo Magalhães, 2008, as substâncias aromáticas encontram-se preferencialmente 

na zona das células sub-epiteliais da película. 

Os compostos voláteis dos vinhos pertencem a famílias tão diferentes como: álcoois, 

ésteres, ácidos, compostos carbonílicos, lactonas, acetais, terpinóis ou compostos contendo 

átomos de enxofre e fenóis (Oliveira, 2015). 

 

1.10.1. Aminoácidos e Hidratos de carbono como precursores de 

aroma 

Os aminoácidos têm uma extrema importância nas características sensoriais do vinho, 

dado serem precursores dos álcoois superiores (álcoois com mais de dois carbonos) (Maurício 

et al., 1997). 

No início da fermentação, os álcoois superiores derivam dos aminoácidos, sendo que 

depois os principais precursores são os hidratos de carbonos. Cerca de 2/3 dos álcoois 

superiores formam-se a partir de hidratos de carbono (Fraile et al., 2000). 

 

1.10.2. Aromas primários 

Estes são aromas que proveem diretamente da uva (Cordonnier, 1977). 

Segundo Ribéreau-Gayon et al., em 1982, a maior quantidade dos aromas situa-se na 

película, sendo que a qualidade dos mesmos aumenta durante a maturação da uva. 

A quantidade, diversidade e qualidade dos compostos primários existentes na uva estão 

dependentes de fatores como a casta, grau de maturação e com o “terroir”, embora a última nem 

sempre se evidencie muito. (Magalhães, 2008). 
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São considerados aromas primários compostos como os terpenos, compostos C-6, 

norisoprenoides, metoxipirazinas ou os tióis voláteis. (Allen et al., 1991; Bayonove et al., 1975; 

Dias, 2006; Francis et al., 2005; Fregoni, 1999; Kotseridis et al., 2000; Magalhães, 2008; 

Ribéreau-Gayon et al., 1982 citados por Magalhães, 2008; Oliveira et. al., 2015). 

 

 

1.10.3. Aromas secundários 

São compostos formados durante as fermentações, causados por leveduras e enzimas 

(Magalhães, 2008). Os aromas secundários são constituídos por álcoois superiores, ésteres 

(Marais et al., 1980), aldeídos precursores, cetonas, ácidos ou outros compostos contendo 

átomos de enxofre (Francis et al., 2005; Manzanos, 2014; Oliveira et al., 2015; Soufleros, 

1987). 

Podem ser formados alguns aromas secundários indesejáveis aquando de fermentações 

incompletas, leveduras mal selecionadas, questões de higiene, entre outras (Manzanos, 2014; 

Oliveira et al., 2015). 

 

1.10.4. Aromas terciários 

Estes, são aromas originados a partir da estabilização e envelhecimento dos vinhos 

(Magalhães, 2008), ligados ao “bouquet” dos vinhos, não sendo por isso parte integrante deste 

trabalho. 

 

 

1.10.5. Componente aromática da casta Tempranillo 

Segundo López et al., em 2004, identificaram-se diversos compostos que contribuem 

para a perceção aromática de um vinho proveniente da casta Tempranillo e que podem ser 

encontrados com alguma abundância no sumo e película da mesma.  

• Derivados de Lípidos como o hexanal com notas de relva ou herbáceo, o acetato de etilo 

com notas de solvente e verniz, ácido hexanoico com notas de queijo da serra. 

• Derivados de chiquimato como o Guaiacol com notas de madeira, ácido fenilacético 

com notas de mel e flores, a vanilina com notas de baunilha. 

• Norisoprenoides como a β-Damascenona com notas de ameixa seca 

• Terpenos como o Famesol com notas florais.  
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2. Material e métodos 

 

2.1. Caracterização da área de trabalho 

 

O trabalho decorreu em duas parcelas pertencentes à Adega Finca La Emperatriz, e em 

laboratório pertencente à mesma. A parcela 2 conduzida em Vaso e a parcela 8-9 conduzida em 

Cordão Simples Ascendente. 

 

 

Figura 7: Parcelas das vinhas das Bodegas La Emperatriz (Adaptado de Google Maps) 
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2.2. Delineamento experimental 

 

Para a realização deste estudo foi utilizada a casta Tempranillo, com a respetiva vinha 

orientada em duas formas de condução diferentes: 

Parcela 8-9 (linhas 21-22 e 26-27) – Cordão Simples Ascendente  

Parcela 2 (linhas 15-16 e 20-21) – Vaso 

 

Foram escolhidas linhas longe dos extremos das parcelas para que se minimizassem 

alterações de temperatura decorrentes da maior ou menor exposição à radiação solar. 

Foi realizada a colheita de 100 bagos de cada linha acima referida nas seguintes datas: 

• Na parcela 2 as colheitas foram realizadas a 30 de agosto, 11 de setembro, 20 de 

setembro, 28 de setembro, 4 de outubro e 11 de outubro de 2016. 

• Relativamente parcela 8-9, a colheita de 100 uvas cumpriu-se nos dias 30 de 

agosto, 11 de setembro, 20 de setembro, 28 de setembro, 4 de outubro, 11 de 

outubro e 18 de outubro de 2016, dado nesta parcela a vindima se ter realizado 

mais tarde.  

A recolha dos dados foi realizada na generalidade de forma sistemática e espaçada por 

períodos curtos de tempo. 

 

Mais tarde, as microvinificações foram realizadas em dois tipos de recipientes 

diferentes. As da parcela 2 em cubas de 250 L e as da parcela 8-9 em recipientes de plástico de 

com capacidade aproximada de 205 L. O facto das microvinificações se terem realizado em 

recipientes diferentes, ao nível do volume e também do tipo de material de que eram 

constituídos, deveu-se ao facto de não existirem, no decorrer das fermentações alcoólicas, 

recipientes de inox suficientes para aportar todas as microvinificações feitas, tendo assim de se 

recorrer a outro tipo de recipientes. Estas condicionantes terão sempre de ter sido em conta, 

dado poderem influenciar inúmeros parâmetros como por exemplo a temperatura no decorrer 

das fermentações, a exposição do mosto ao oxigénio, a sanidade dos recipientes, entre muitas 

outras, que poderão afetar alguns dos parâmetros estudados. 
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2.3. Descrição da vinha e adega 

 

A “Bodega” ou Adega Finca La Emperatriz situa-se na região de Baños de Rioja apenas 

a 12 Km de Haro, cidade com grande influência e notoriedade passada e presente na região de 

La Rioja. Ladeada pela Serra de Cantabria e a Serra de la Demanda, encontrando-se a 570m 

acima do nível do mar, na Sub-região de Rioja Alta. O nome provém exatamente do facto de 

Eugénia de Montija, Emperatriz de França ter sido dona da propriedade. Em 1996, a família 

Hernaíz comprou esta mesma propriedade com vista à produção de vinhos de qualidade. 

 

2.3.1. Vinha 

A propriedade possui 101 ha com um solo de grande dureza, sendo coberto por seixos 

de cor mais ou menos branca que aumentam a radiação indireta para as vinhas, conferindo, 

portanto, um ambiente propício a uma ótima maturação das uvas e facilitando a drenagem água, 

produzindo muitas vezes um défice hídrico favorável aos frutos. 

A vinha possui um mesoclima sobretudo continental, mas sendo bastante temperada por 

influência da Baía de Biscáia. 
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Figura 8: Parcelas de Vinha das Bodegas Finca La Emperatriz 
Fonte: http://www.bodegaslaemperatriz.com/una-finca-multiples-parcelas/ 

 

2.3.2. Adega 

Neste local podem ser encontradas cubas de diferentes tamanhos, dispostas em dois 

andares:  

4 cubas de 100800 L 

10 cubas de 46100 L 

12 cubas de 53800 L 

5 cubas de 25000 L 

2 cubas de 24500 L 

2 cubas de 4500 L 

3 cubas de 22000 L 

3 cubas de 10500 L 

4 cubas de 10000 L 
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1 sempre-cheio de 50000 L 

 

Parte do material acima referido está equipado com controlo de temperatura, permitindo 

assim um melhor controlo de todo o processo de vinificação. 

Numa outra sala, foi instalada uma nova secção de 15 depósitos de cimento para 

aumentar a capacidade produtiva. 

Pode-se também encontrar um armazém climatizado onde se encontram os vinhos em 

diferentes tipos de barrica para envelhecimento. 

No mesmo edifício encontra-se também o laboratório onde são realizadas diferentes 

tipos de análises requeridas pelos enólogos e onde foram obtidos parte dos resultados para este 

trabalho. 

 

 

 

2.4. Análise Foliar 

Os valores das análises foliares foram cedidos pela equipa de Enólogos Finca La 

Emperatriz. Todos os valores foram obtidos por Espectrofotometria de Plasma Induzido ICP-

OES (ICP-Ótico) no laboratório Agrolab Consultores entre as datas de 2 de julho de 2016 a 5 

de julho de 2016. 

As partes utilizadas para uma análise foliar são todas as partes integrantes da folha, 

como limbos, pecíolos ou folhas completas, colhidas na altura da floração e da mesma idade. 

Obviamente as folhas não devem ser colhidas após nenhum tratamento sanitário ou adubação 

pois pode-se verificar uma alteração dos resultados ditos “reais”. As folhas devem também ser 

recolhidas antes das 11 h da manhã e nunca após níveis de precipitação intensos pois poderá 

haver diluição momentânea dos macro e micronutrientes. Deverá sempre ser feita a recolha da 

folha oposta aos cachos 

 

 

2.5. Peso dos bagos  

Inicialmente era retirado o valor do peso de 100 bagos através da utilização de uma 

balança analítica. Primeiramente colocava-se um recipiente para a posterior colocação das uvas 
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e tarava-se a balança. Eram então adicionadas as uvas de seguida, conseguindo-se assim obter 

o valor da massa. 

 

2.6. Volume de bagos 

Os valores de volume de bagos eram obtidos colocando os bagos numa proveta de 500 

ml, sendo inicialmente colocado um determinado volume de água e adicionado os 100 bagos 

posteriormente, para que se observasse a subida do nível da água na proveta. A partir dessa 

observação conseguia-se extrapolar o volume de 100 bagos e o volume médio de uma uva. 

 

As seguintes análises eram realizadas após o esmagamento da uva para a obtenção 

de amostras de “sumo” das mesmas. 

 

2.7.  pH 

A análise de pH era realizada com a ajuda de um potenciómetro utilizando diretamente 

o “sumo obtido após o esmagamento das uvas”. 

 

2.8. Grau alcoólico provável 

Utilizando um refratómetro, eram colocadas cerca de 3-4 gotas de “sumo de uva” no 

mesmo e de seguida direcionava-se o equipamento em direção à luz natural, para a leitura dos 

valores do grau alcoólico provável. 

 

2.9. Acidez total (AT) 

Este valor foi obtido através da titulação de uma solução de NaOH/4.9 utilizando uma 

bureta, para uma solução de 10 ml de “sumo” de uva com 3 gotas de fenolftaleína colocada 

num gobelé, até que se atingisse um pH 8,2, em que a solução apresentava uma tonalidade rosa. 

Com os valores de NaOH gastos era possível realizar a seguinte operação: 

 

Acidez Total (g/L expresso em ácido tartárico) = (75/49)* ml gastos de solução NaOH 

N/4.9 
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 2.10. Ácido tartárico, Ácido málico, Antocianinas totais, K+ e Ca2+ 

Para quantificar os valores de ácido tartárico, ácido málico, antocianinas totais e iões K+ 

e Ca2+ (em sumo de uva, mosto ou vinho), recorreu-se a um auto-analisador da empresa 

Biosystems, modelo y15. Esta máquina funciona com base nos princípios gerais da 

espectrofotometria, permitindo a economização de reagentes e quantidade de amostras 

necessárias, tal como do tempo de análise para diferentes parâmetros. Encontra-se adaptada 

para a análise de diversos tipos de mosto e vinho, sendo por isso um importante auxiliar no 

laboratório. O aparelho recorre a métodos químicos e enzimáticos pré-programados, validados 

pelo departamento de investigação e desenvolvimento. Dispõe de uma configuração de filtros 

de 340, 405, 420, 480, 520, 560, 600, 620 e 635 nm. Possui uma capacidade máxima de receção 

de 72 amostras e 30 reagentes (BioSystems S.A., 2010). Esta, encontra-se ligada a um 

computador que permita ler os resultados, devendo, quer o auto-analisador, quer o computador 

serem ligados primeiramente, seguido de um “warming-up” da máquina. 

No computador, utilizando o software com ligação ao auto-analisador, eram escolhidos 

e quantificados parâmetros como o número de amostras introduzidas, e os parâmetros a analisar. 

As soluções de calibração foram providenciadas pelo fabricante, sendo introduzidas na 

máquina quando a mesma estivesse pronta para realizar todas as análises pedidas. 

De seguida clicava-se no botão “start” para que as análises começassem.  

Após alguns minutos, seria possível visualizar os resultados no display do software. 

Mais especificações técnicas estão disponíveis no site do fabricante: 

www.biosystems.es. 

 

2.11. Intensidade de cor (IC) 

A intensidade de cor do vinho foi determinada segundo o método do OIV, pela medição 

de absorvância em 3 comprimentos de 420, 520 e 620 nm. 

Para a obtenção deste valor é necessário inicialmente centrifugar o vinho e 

posteriormente filtrá-lo com um filtro de pregas para que a amostra final possa ser usada no 

espectrofotómetro. Posteriormente o vinho ou mosto é colocado numa cuvete de quartzo com 

1 cm de percurso ótico, onde são medidas as correspondentes absorvâncias nos comprimentos 

de onda de 420, 520 e 620 nm. 

 

IC=A620nm+A520nm+A420nm 
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2.12. Índice de Polifenóis Totais (IPTs) 

Segundo o método descrito no manual de análises das Bodegas La Emperatriz, foi feita 

uma diluição do mosto ou vinho, para o caso dos tintos, de 1/10 com água destilada. Pipetam-

se então 900μL de água destilada e 100 μL de mosto ou vinho.  

Após a diluição, a amostra diluída é sugada na quantidade de 600 μL para o 

espectrofotómetro medindo-se a absorvância a 280 nm numa cuvete de quartzo de 1 cm ótico. 

Obtém-se então os valores finais: 

IPT (tintos) = 10*Abs 280 nm 

 

2.13. Microvinificações 

 

Ambas as vinificações foram inoculadas com Saccharomyces cerevisiae bayanus com 

efeito sensorial neutro. O processo de rehidratação das leveduras foi o tradicional, em que foram 

rehidratadas com 10 vezes o seu peso em água com temperatura de 35-40 ºC. Posteriormente 

foram adicionadas as leveduras rehidratadas no mosto, sendo que a diferença de temperaturas 

entre as duas soluções nunca ultrapassou os 10ºC, evitando-se assim o choque térmico. 
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O processo de vinificação no âmbito deste trabalho, seguiu na sua generalidade a sequência do 

seguinte fluxograma: 

Receção de uvas 

 

Desengace e esmagamento 

 

Transporte do líquido e películas para as cubas de fermentação 

 

Inoculação de leveduras e Sulfitação 

 

Maceração 

 

Adição de compostos azotados 

 

Fim da fermentação alcoólica 

 

Desencuba 

Figura 9: Fluxograma do processo de vinificação realizado no decorrer deste trabalho 

 

A Fermentação alcoólica decorreu ao longo de várias semanas na qual todos os dias se 

efetuou Pigeage para que o esmagamento das uvas e a extração de compostos fenólicos 

aumentasse. 

 

 Foram medidas a temperatura (com um termómetro) e densidades (com um densímetro) 

das soluções até ao final da fermentação alcoólica, altura em que as densidades estabilizam 

(Tabela 10 e Tabela 11 em anexo). 

 

 

2.14. Título alcoométrico volúmico 

Para a determinação do título alcoométrico volúmico foi necessária a utilização de um 

ebuliómetro eletrónico. Inicialmente colocou-se água destilada na proveta desenhada 

especialmente para o aparelho até à linha marcada no mesmo para perceber o seu ponto de 
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ebulição adaptado à pressão atmosférica do momento. Ligou-se então o aparelho e, quando a 

temperatura começa a estabilizar, pode-se então retirar o valor do ponto de ebulição da água 

esvaziando seguidamente o ebuliómetro. 

Posteriormente espera-se para que a coluna térmica estabilize a sua temperatura e atinja 

valores próximos do zero nunca desligando a água da coluna de refrigeração. 

De seguida o ebuliómetro deverá ser cheio várias vezes com água destilada e 

posteriormente com vinho. 

Por fim adicionou-se a amostra de vinho seguindo exatamente o mesmo procedimento 

descrito com água destilada a fim de achar o seu ponto de ebulição. 

Através de uma escala que permite ajustar os dois pontos de ebulição acima indicados, 

foi possível saber a grau alcoólico de uma amostra de vinho em % v/v. 

 

2.15. Determinação do S02 livre 

Inicialmente era preparada uma solução num balão de fundo chato em que 1/3 do seu 

volume era cheio de água destilada, posteriormente era pipetado 1 ml de peróxido de hidrogénio 

e por fim o volume do balão de fundo chato era finalizado com água destilada. 

Com a ajuda de uma pipeta graduada, 10 ml da solução preparada inicialmente foram 

transferidos para um balão periforme juntamente com duas gotas de indicador misto e 

determinada quantidade de NaOH 0,01 mol/L até a solução ficar verde. Este balão é então 

colocado no suporte metálico com uma pinça. 

Para o balão de fundo redondo, foram transferidos 20 ml de vinho mais 10 ml de ácido 

ortofosfórico (25%), sendo o balão de fundo redondo também colocado no suporte metálico e 

preso com uma pinça. 

Ambos os recipientes estavam ligados e, através de arraste de ar durante quinze minutos 

à temperatura ambiente, a solução do balão periforme mudará a sua cor para um tom roxo, no 

caso do vinho possuir SO2 livre. Esta solução é então titulada com Hidróxido de Sódio (NaOH) 

a 0,01 mol/l até que retorne à sua coloração verde. 

Assim, efetuaram-se então os cálculos para a obtenção dos valores de SO2 livre: 

SO2 (mg/L) = 16X ml gastos na titulação final de NaOH 0,01 mol/L 
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2.16. Determinação do S02 total 

Para que se consiga achar o SO2 total de uma amostra, seguiu-se o mesmo procedimento 

para achar o valor do SO2 livre com apenas uma pequena alteração. Aquando da operação em 

que é utilizado arraste de ar, os balões periformes têm, em baixo, uma chama em permanência 

durante os quinze minutos da operação. Para além deste pequeno acréscimo, o restante 

procedimento deverá ser realizado da mesma forma.  

Deve-se referir que: 

SO2 total (mg/l) = SO2 Livre+SO2 Combinado 

 

2.17. Dados Climáticos 

Os Dados Climáticos foram providenciados pelo Engenheiro Juan Antonio Blanco, 

responsável pela Vinhas da Bodega Finca La Emperatriz. 

 

Dados climáticos: 

Índice de Winkler 

Este índice consiste na soma das temperaturas médias diárias eficazes desde 1 de abril 

al 31 de outubro, sendo a temperatura eficaz (Te) correspondente à temperatura ativa (Ta) 

menos 10º C, Te = Ta – 10º C. 

 

Podem-se considerar 5 zonas em função deste índice:  

 

Tabela 3: Zonas Climáticas em função do Índice de Winkler (Adaptado dos dados do Engenheiro Juan 
Antonio Blanco) 

Zona I < 1370 ºC Fria 

Zona II 1371-1650 ºC Temperada 

Zona III 1651-1925 ºC Temperada-Quente 

Zona IV 1926-2205 ºC Quente 

Zona V > 2205 ºC Muito Quente 

 

Precipitação Mensal nas Bodegas Finca la Emperatriz dos dois últimos anos 

 

Os valores de pluviosidade mensal nas Bodegas Finca La Emperatriz foram 

disponibilizados pelo Engenheiro Juan Antonio Blanco, não se sabendo qual o método analítico 

utilizado para a obtenção dos valores cedidos. 
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2.18. Análise Sensorial 

O painel de prova seguiu o procedimento estipulado pela empresa, reunindo-se na sala 

de prova da adega, num ambiente de silêncio, livre de outros odores, com mesa de tom branco 

e paredes de cor branca, com iluminação artificial, aproximando-se, no entanto, da iluminação 

natural, sem recurso a cabines de prova individuais. Foi realizada então uma análise informal e 

descritiva dos vinhos conseguidos no desenrolar deste trabalho. 

Para esta análise foi constituído um painel de prova coordenado pela a Enóloga Joana 

Caldeira e o Enólogo Ángel Ortiz de forma a garantirem-se descrições dos vinhos em questão 

por profissionais qualificados para tal efeito. A análise sensorial teve como finalidade a 

reprodução de uma opinião ao nível visual, olfativo e em boca, dos vinhos obtidos no decorrer 

deste trabalho. 

 

2.19. Análise Estatística 

Foram calculados desvios-padrão das médias em diferentes parâmetros analisados, 

visíveis em formato de gráfico (até à data de vindima) ou tabela (término da fermentação 

alcoólica), visível na secção de resultados. 

Foi utilizado o software SPSS para a realização da análise das correlações dos 

parâmetros analisados (exposto na secção de anexos) até à data da realização da vindima de 

cada parcela, verificando-se o coeficiente de correlação de Pearson e a sua respetiva 

significância estatística. Para os coeficientes de correlação serem significativos, tem de se 

verificar o pressuposto de P (de cada correlação) ≤ α (nível de significância). 
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3. Resultados e discussão 

 

As duas formas de condução aqui em estudo (2 parcelas) vão ser analisadas ao longo 

das datas de controlo de maturação (uvas e mosto) até ao final da fermentação alcoólica (vinho), 

de modo a aferir se a forma de condução, nestas condições de campo testadas, terá alguma 

influência no comportamento das uvas durante o seu ciclo vegetativo e no vinho proveniente 

dessas mesmas uvas. 

 

3.1. Análises Foliares 

 

De acordo com a análise externa realizada, a concentração de nutrientes (em g de 

nutrientes/kg de matéria seca) foi determinada havendo diferença no comportamento nas folhas 

das duas formas de condução, conforme evidenciado no gráfico seguinte. De referir que a 

maioria dos valores obtidos se encontram consistentes com os valores da  Tabela 2 da página 

19, segundo Silva 2012, com exceção dos valores de potássio nas videiras conduzidas em vaso, 

sendo este valor abaixo do indicado pela literatura. 

 

 

Figura 10: Concentração de Nutrientes minerais em g/Kg de matéria seca obtidos por análise foliar 

 

Denota-se uma diferença nos parâmetros analisados, essencialmente ao nível do 

potássio, de acordo com a forma de condução, no entanto estas diferenças não são consistentes 

com o comportamento evidenciado no parâmetro de pH, uma vez que seria de esperar que altos 
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níveis de potássio ou cálcio estivessem geralmente relacionados com níveis de pH mais altos 

(González et al., 2013). 

 

 

3.2. Controlo de maturação  

 

Durante o controlo de maturação e nas datas de amostragem consideradas, foram 

analisados os parâmetros convencionais e que passamos a descrever individualmente. 

 

 

 

Figura 11: Representação gráfica do peso de 100 bagos e respetivos desvios-padrão 
 em diferentes parcelas e datas  

 

 

Pode-se observar pelo gráfico da Figura 11, que o peso dos bagos das uvas segue uma 

tendência ascendente com o avanço do ciclo cultural tal como esperado, sendo que os bagos da 

parcela 2 (conduzida em vaso) atingiram valores de peso mais altos precocemente. 
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Figura 12: Representação gráfica do volume de 100 bagos e respetivos desvios-padrão 
  em diferentes parcelas e datas  

 

 

Tal como os valores do peso dos bagos, também os valores de volume seguiram o 

mesmo padrão ascendente, e também aqui, os bagos da parcela 2 atingiram um maior volume 

previamente, nas últimas datas de análise. As oscilações observadas no gráfico podem ter sido 

devido a precipitações e outras ocorrências climatéricas ocorridas nessa altura. Pela análise 

sumária destes dois parâmetros, parecem induzir que as duas formas de condução em estudo 

possam ter comportamentos diferentes. 

 

 

Figura 13: Representação gráfica da evolução do pH e respetivos desvios-padrão em diferentes parcelas 
e datas 
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Os valores de pH foram igualmente registados e seguem um padrão crescente, tal como 

esperado, à medida que o ciclo vegetativo vai avançando. A diminuição do conteúdo de ácidos 

nas uvas, faz com que a disponibilidade de iões H+ seja menor, o que leva à subida destes 

valores (Andrades Rodriguez et al., 1995). As duas formas de condução apresentam 

comportamentos diferentes, logo a partir da 2ª data de amostragem, e neste caso, evidencia-se 

uma maior precocidade na maturação das vinhas conduzidas em vaso, dado a tendência ligeira 

de valores de pH superiores nas datas finais do ciclo vegetativo. De realçar que, em algumas 

datas de medição, não existem diferenças nos valores de pH observados, tendo em conta os 

desvio-padrão calculados. As diferenças observadas nos valores de pH entre as duas parcelas 

(formas de condução) realçam a importância da determinação do pH como fator determinante 

no controlo de maturação, apesar de a correspondente AT não evidenciar diferenças, como 

demonstrado posteriormente.   

 

 

Figura 14: Representação gráfica da evolução do grau alcoólico provável e respetivos desvios-padrão 
em diferentes parcelas e datas 

 

O gráfico da Figura 14, evidencia o comportamento do grau alcoólico provável e sua 

evolução ao longo da fase final de maturação, estando diretamente relacionado com a 

acumulação de açúcar nos bagos. Este parâmetro teve um comportamento esperado e normal 

de crescimento ao longo da sua maturação. Note-se que as videiras situadas na parcela 2, 

conduzidas em vaso, apresentam em todos os momentos, inclusive à data da vindima, teores de 

açúcar mais altos comparativamente às uvas da parcela 8-9, conduzidas em cordão simples 
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ascendente. Mais uma vez, este comportamento reforça os valores apresentados para o peso, 

volume e pH, tornando percetível a maturação mais precoce dos bagos das vinhas conduzidas 

em vaso. Os dados indiciam que as vinhas conduzidas em vaso possam ter um efeito positivo 

na produção de açúcares, dado ser nestas que se verifica consistentemente uma maior 

concentração dos mesmos, dada pela determinação da percentagem de álcool provável. 

 

 

Figura 15: Representação gráfica da evolução da AT e respetivos desvios-padrão em diferentes parcelas 
e datas 

 

Ao analisar o gráfico da Figura 15 relativo à evolução da acidez total, percebe-se 

também um decaimento dos seus valores, cujo comportamento é normal e esperado. Nos dados 

da parcela 2, repara-se que à data de 30 de agosto já apresentava valores de AT mais baixos 

comparativamente aos da parcela 8-9, indicador assim de um desfasamento no ciclo vegetativo, 

nomeadamente na data do estado fenológico do pintor e também na data da própria vindima 

que ocorreu mais tarde na parcela 8-9. Nas fases finais do ciclo vegetativo não se verificaram 

diferenças entre as duas parcelas, indicando que neste parâmetro a forma de condução não 

induziu diferenças. 

Ao estudar em detalhe a evolução dos principais ácidos, nomeadamente o ácido málico 

e o ácido tartárico, concluímos que tal como verificado para a componente AT, a forma de 

condução aparentemente não induziu quaisquer diferenças nestes dois parâmetros, conforme 

evidenciado nos gráficos das Figura 16 e Figura 17. 
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Figura 16: Representação gráfica da evolução do conteúdo de ácido málico e respetivos desvios-padrão 
em diferentes parcelas e datas 

 

A concentração de ácido málico nos bagos de uvas provenientes de ambas a parcela vai 

descendo, sendo que apresentam valores muito similares antes da vindima de cada uma. Neste 

caso não se verifica nenhum efeito da forma de condução. 
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Figura 17: Representação gráfica da evolução do conteúdo de ácido tartárico e respetivos desvios-
padrão em diferentes parcelas e datas 

 

O gráfico relativo à evolução da concentração de ácido tartárico revela um 

comportamento um pouco estranho, principalmente quando se analisa com mais profundidade 

o da parcela 2. Este comportamento pode-se dever a erros de medição dado não se revelar nos 

restantes parâmetros e também pelo facto de ser possível observar a dispersão de resultados nas 

barras verticais correspondentes aos desvios-padrão. No que toca à tendência geral, vê-se 

também que existe uma orientação para que as concentrações de ambas as parcelas vão 

apresentando valores cada vez mais baixos ao longo da maturação, tal como esperado. 
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Figura 18: Representação gráfica da evolução do conteúdo do catião cálcio e respetivos desvios-padrão 
em diferentes parcelas e datas 

 

Já relativamente ao ião cálcio, observam-se concentrações de iões cálcio mais altos em 

medições mais precoces, com níveis tendencialmente mais baixos nas posteriores medições. 

Ambas as parcelas seguem padrões comportamentais bastante semelhantes e dentro do 

comportamento esperado. A diminuição do teor de cálcio deve-se à solubilidade e combustão 

antes da vindima de parte do cálcio presente na uva e parece ter um papel importante no 

amolecimento do fruto em amadurecimento (Suwwan et al.,1978, citados por Coêlho de Lima, 

2001). 

 

Figura 19: Representação gráfica da evolução do conteúdo do catião potássio e respetivos desvios-
padrão em diferentes parcelas e datas 
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Pode-se confirmar que a concentração de iões potássio segue uma tendência geral de 

crescimento desde a primeira à última medição. Dado o potássio ser um mineral que participa 

na translocação dos açúcares para os cachos, a quantidade deste mineral é necessariamente 

crescente até ao final da maturação (Kudo et al., 1998 citado por Jackson, R. S.,2014). Para 

além disso, a absorção de potássio pelos cachos das uvas é bastante rápida dado o nível de ATP 

presente nos mesmos, sendo este composto (ATP), é um participante ativo no movimento de 

iões para os cachos. A hidrólise de uma molécula ATP por parte da enzima ATPase leva à troca 

de três iões metálicos (Epstein, 1965 e Smart, 1985 citados por Fogaça et al., 2007). A 

concentração do ião potássio nos bagos mostra também, em valor absoluto, uma concentração 

maior nos bagos da parcela 8-9, estando em concordância com os valores da figura 10, mas, no 

entanto, tendo em conta os valores de desvio-padrão, não se pode afirmar com segurança que 

exista uma relação dos valores obtidos através das análises foliares, com os valores estudados 

nos bagos. 

 

Os gráficos referentes, quer à evolução do ião cálcio, mas também do potássio, seguem 

exatamente o padrão geral esperado, quando comparado com o comportamento estudado por 

Dechen et al., 1979 relativamente aos cachos, conforme evidenciado anteriormente na Figura 

6. Pode-se observar que embora as tendências comportamentais gerais destes iões nos cachos 

sigam um padão esperado, não são linearmente iguais aos da Figura 7, sendo observado na 

Figura 18 um aumento da concentração de cálcio de entre 28 de setembro e 11 de outubro, não 

sendo por isso um comportamento totalmente descendente. 
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Figura 20: Representação gráfica da evolução do conteúdo de antocianinas totais e respetivos desvios-
padrão em diferentes parcelas e datas 

 

 

A evolução dos níveis de antocianinas totais revela-se com uma tendência ascendente 

durante a evolução do ciclo vegetativo, evidenciando um ligeiro decréscimo na fase final de 

maturação, tal como descrito na bibliografia. Comparando as duas parcelas, pode-se constatar 

que os níveis de antocianinas totais são maiores na parcela 2. Os dados indiciam que as vinhas 

conduzidas em vaso possam ter um efeito positivo na produção de antocianinas, dado ser nestas 

que se verifica o maior pico de concentração de antocianinas totais. Nas diferentes datas de 

vindima (12 de outubro de 2016 para a parcela 2, e 19 de outubro de 2016 para a parcela 8-9) 

os valores médios para as antocianinas totais foram de 329 mg/L e 304 mg/L respetivamente, o 

que evidencia a importância da marcação da data de vindima, tendo em conta este parâmetro. 

Os níveis de antocianinas em ambas as parcelas sofreram um ligeiro decréscimo nas 

suas concentrações, cujo comportamento já foi referido como normal por Jordão, 2015. Tomaz, 

2013, citando Andrades, 1995, indicando que o declínio do conteúdo antociânico pode indiciar 

um processo de pós-maturação ou de senescência. 
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Figura 21: Representação gráfica da evolução da intensidade de cor e respetivos desvios-padrão em 
diferentes parcelas e datas 

 

 

 

 

A evolução da IC segue uma tendência crescente, devendo-se obviamente à acumulação 

dos compostos de cor a partir do pintor. Os valores da IC para os bagos provenientes de vinhas 

conduzidas em vaso, apresentam valores mais elevados quando comparados aos das vinhas 

conduzidas em cordão simples ascendente. Verifica-se, no entanto, uma quebra deste valor nos 

últimos dias anteriores à data da última medição. A quebra no valor da IC pode dever-se em 

parte à quebra nos valores de concentração de antocianinas totais, de acordo com as análises 

realizadas neste trabalho. Constata-se que a correlação das antocianinas totais com a IC é 

altamente significativa, revelando um valor de 0,896, passível de ser consultado na Tabela 12 

em anexo. 
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Figura 22: Representação gráfica da evolução do Índice de Polifenóis Totais e respetivos desvios-
padrão em diferentes parcelas e datas 

 

 

Os valores relativos ao índice de polifenóis totais mostram um crescendo ao longo do 

ciclo vegetativo analisado, verificando-se uma pequena quebra à data da última medição, 

podendo também estar relacionado com o mesmo fenómeno de quebra do valor das 

antocianinas totais no final da maturação das uvas.  

 

 

3.3. Análise dos vinhos provenientes das microvinificações 

 

As fermentações decorreram dentro da normalidade, embora em ambas as modalidades 

se verificaram temperaturas máximas na ordem dos 21ºC e 19ºC respetivamente para as 

fermentações das parcelas 2 e 8-9. Os registos de fermentação no que toca a temperaturas e 

densidades, estão evidenciados nas tabelas Tabela 10 e Tabela 11 (em anexo). 

As tabelas Tabela 4 e Tabela 5 evidenciam os parâmetros nas microvinificações das 

uvas das parcelas 2 e 8-9, respetivamente. 
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Tabela 4: Análise do vinho proveniente das uvas da P2 e respetivos desvios-padrão 
 

 
 
 

Tabela 5: Análise do vinho proveniente das uvas da P8-9 e respetivos desvios-padrão 
 

 

 

P2 (Vaso) 

Data Microvinificações AT (g/L) 

Título 

alcoométrico 

volúmico (º v/v) 

SO2 Livre pH MH2(g/L) Ca2+ K+ TH2(g/L) IC IPT 

31/10/2016 

1 6,12±(0,38) 14,3±(0,12) 0±(6,4) 3,54±(0,01) 1,90±(0,06) 52±(3) 1793±(38) 2,99±(0,06) 9,5±(0,3) 55,1±(1,9) 

2 5,81±(0,38) 14,5±(0,12) 6,4±(6,4) 3,56±(0,01) 1,92±(0,06) 49±(3) 1795±(38) 3,01±(0,06) 10,0±(0,3) 51,6±(1,9) 

3 5,36±(0,38) 14,5±(0,12) 12,8±(6,4) 3,54±(0,01) 1,80±(0,06) 55±(3) 1860±(38) 2,90±(0,06) 9,6±(0,3) 52,2±(1,9) 

P8-9 (cordão simples ascendente) 

Data Microvinificações AT (g/L) 

Título 

alcoométrico 

volúmico (º v/v) 

SO2 Livre pH MH2(g/L) Ca2+ K+ TH2(g/L) IC IPT 

14/11/2016 

1 5,10±(0,15) 13,8±(0,1) 6,4±(3,7) 3,40±(0,01) 2,30±(0,06) 58±(2) 1809±(4) 3,80±(0,06) 7,1±(0,1) 44,3±(3,1) 

2 4,90±(0,15) 13,7±(0,1) 3,2±(3,7) 3,41±(0,01) 1,97±(0,06) 54±(2) 1816±(4) 3,13±(0,06) 7,1±(0,1) 42,9±(3,1) 

3 4,80±(0,15) 13,9±(0,1) 10,5±(3,7) 3,42±(0,01) 2,00±(0,06) 58±(2) 1817±(4) 3,10±(0,06) 7,3±(0,1) 48,9±(3,1) 
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Pela análise das tabelas anteriores, podemos concluir que muitos dos parâmetros 

evidenciados e estudados na uva, nas diferentes datas do controlo de maturação, estão 

concordantes e que se encontram verificadas em condições idênticas nas 

microvinificações efetuadas. Assim e em concordância com os dados de controlo de 

maturação podemos concluir que a forma de condução em vaso (parcela 2) induziu 

valores de pH mais elevados, maiores teores de álcool (álcool provável no caso das 

uvas), maiores níveis de IC e de IPT. Nos restantes parâmetros, como a AT, MH2 e 

TH2, nas datas de controlo de maturação não foi possível concluir nenhuma tendência 

face à respetiva forma de condução. Quando analisamos os vinhos resultantes, 

podemos concluir que a AT parece ser maior nos vinhos da parcela 2, mas com 

menores teores em ácido málico e tartárico, o que parece não estar em concordância 

com o esperado. No que diz respeito aos teores em Ca2+ e K+ parece não haver 

evidências de influências por parte da forma de condução. 

 

3.4. Dados climáticos 

 

Os valores do Índice de Wrinkler foram obtidos com base na interpolação de dados de 

estações climáticas em Casalarreina e Santo Domingo, e que se resumem na tabela seguinte. 

 

Tabela 6: Integral térmica mensal acumulada e Índice de Winkler nas vinhas das Bodegas Finca La 
Emperatriz nos anos de 2015 e 2016 

 Ano 

Meses 2016 2015 

Abril 10 47 

Abril-Maio 115 193 

Abril-Junho 338 444 

Abril-Julho 645 811 

Abril-Agosto 964 1.140 

Abril-Setembro 1.210 1.310 

Índice Winkler 1.306 1.398 
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Os valores apresentados na  Tabela 6 permitem inserir as vinhas da Bodegas Finca La 

Emperatriz dentro das Zonas I ou II, sendo uma propriedade considerada fresca relativamente 

a outras na Rioja Alta. Pode-se então referir que a maturação e as datas de vindima são tardias. 

Para o ano de 2016, a vinha seria enquadrada numa zona Fria, já no ano de 2015 numa zona 

Temperada. Como tal, devem ser realizadas diversas práticas culturais, tais como a manutenção 

do solo, fertilização de produção, algumas intervenções em verde como são o caso do 

desladroamento, desfolha, monda de cachos, entre muitas outras, apenas “quando” e “se” 

necessário,  para que se evitem atrasos na maturação das uvas e que possíveis pragas e doenças 

se apoderem das vinhas devido a possíveis chuvas no final do ciclo vegetativo (IVDP, sem 

data). 

 

3.5. Precipitação Mensal nas Bodegas Finca la Emperatriz dos dois 

últimos anos 

 

Tabela 7: Precipitação mensal nas vinhas das Bodegas Finca La Emperatriz nos anos agrícolas de 2015 
e 2016 

Mês 

Precipitação 

ano agrícola  

2016 (mm) 

 

Mês 

Precipitação 

ano agrícola 

2015 (mm) 

nov-15 22  nov-14 114 

dez-15 4  dez-14 57 

jan-16 48  jan-15 38 

fev-16 102  fev-15 53 

mar-16 81  mar-15 68 

abr-16 48  abr-15 24 

mai-16 29  mai-15 4 

jun-16 18  jun-15 67 

jul-16 15  jul-15 15 

ago-16 6  ago-15 50 

set-16 14  set-15 18 

out-16 13  out-15 38 

Total 401  Total 545 
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A Tabela 7 mostra que, em geral, para os dois anos agrícolas considerados, o ano de 

2015 foi mais chuvoso comparado com o ano de 2016. Este comportamento foi verificado nas 

fases até ao abrolhamento (março) em que no ano de 2015 ocorreu uma precipitação acumulada 

de 330 mm enquanto que no ano agrícola de 2016 foi apenas de 257 mm. Este comportamento 

foi mantido em pleno ciclo vegetativo até às respetivas vindimas em que se verificou uma 

precipitação acumulada de 215 mm e 144 mm para os anos agrícolas 2015 e 2016, 

respetivamente. Esta diminuição da precipitação na campanha agrícola de 2016 levou a que as 

videiras e as respetivas uvas estivessem sãs até à vindima, facto esse que se tornou determinante 

para este trabalho. 

 

 

 

3.6. Análise Sensorial 

 

O painel de prova seguiu o procedimento estipulado pela empresa para a 

realização das análises sensoriais, tendo emitido a seguinte conclusão: 

 

“Os dois vinhos apresentaram cor intensa, tonalidades vermelha-azulada, característica 

de vinhos jovens. 

 No nariz sentiam-se notas de fruta madura, frutos silvestres e violeta, sendo ambos 

concentrados.  

Na boca, correspondia ao nariz, identificando-se notas de fruta madura. Eram vinhos 

concentrados, suaves, denotando-se os taninos “maduros”, persistentes, frescos (com alguma 

acidez) e bons para guarda. Em suma, os vinhos de ambas as parcelas eram semelhantes, não 

se denotando sensorialmente grandes diferenças.” 
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4. Conclusão 

 

Este trabalho pretendeu dar uma abordagem prática das diferentes condições 

agronómicas disponíveis nas empresas vitivinícolas e a sua relação com a evolução da 

componente ácida nas uvas e nos vinhos resultantes. Nas condições testadas, e relativamente à 

casta Tempranillo, foram evidenciadas diferenças nas duas formas de condução estudadas, 

condução em vaso e em cordão simples ascendente. 

Comparativamente à forma de condução em cordão simples ascendente, a forma de 

condução em vaso evidenciou que as videiras nas mesmas condições, revelam maior 

precocidade no ciclo cultural, claramente evidenciado pela obtenção de datas de vindima mais 

precoces, valores de pH, grau alcoólico provável e IC mais elevados, valores estes evidenciados 

em uva (fase de controlo de maturação) e em vinho (microvinificações). Estes valores estão 

concordantes com a obtenção de menores teores em ácido málico e em ácido tartárico, revelados 

apenas nas microvinificações correspondentes e sem correlação aparente nas datas de controlo 

de maturação. 

Este comportamento foi verificado em ambiente vitícola inserido em zonas 

frias/temperadas, conforme dados climáticos obtidos e de acordo com o índice de Wrinkler. 

Estas condições climáticas são, contudo, determinantes para estas conclusões uma vez que as 

zonas frias/temperadas são caracterizadas pelas dificuldades de obtenção de bons índices de 

maturação, podendo em alguns anos mostrarem complicações resultantes de fenómenos de 

podridão e outras contaminações. Apesar deste estudo estar a ser feito em situações de menor 

stress climático (zonas mais frias), a forma de condução em vaso, que oferece maior proteção 

(ensombramento) dos cachos, revelou-se genericamente mais favorável. Tal facto deverá ser 

mais marcado em zonas de maior stress (zonas quentes) uma vez que a forma de condução em 

cordão simples ascendente promove maior exposição dos seus cachos, o que deverá 

acelerar/intensificar a degradação da componente ácida. Tal suposição evidencia a importância 

da forma de condução da videira como um dos grandes fatores de obtenção de qualidade dos 

vinhos resultantes. 

No âmbito da Análise Sensorial, pode-se afirmar que os vinhos se enquadravam nos 

parâmetros de um vinho jovem pese embora não se tenham verificado diferenças na prova 

destes vinhos. 

 



57 

 

4.1. Principais dificuldades/constrangimentos 

Estes resultados evidenciam que este trabalho teve como principais lacunas e/ou 

constrangimentos o facto de necessitar de maior número de ensaios/amostragens para validar 

todos estes resultados, o que não foi possível por colidir com os desenvolvimentos normais da 

atividade da empresa. 

 

4.2. Trabalhos futuros 

A componente ácida nos vinhos é de extrema importância e carece da maior atenção por 

parte dos diferentes intervenientes em enologia. Este trabalho serviu para revelar que a forma 

de condução é uma prática cultural que tem influência direta na evolução de todos os 

componentes ácidos e outros que contribuem para a qualidade dos vinhos. Este estudo terá, no 

futuro próximo, grandes “inputs” face às alterações climáticas que vão obrigatoriamente 

condicionar toda a atividade vitícola, com repercussão direta nos vinhos resultantes. 

No entanto, o estudo da forma de condução tem de estar em envolvência com todas as 

outras variáveis, como o estudo das áreas foliares e número de camadas de folhas, variáveis 

agronómicas, tais como, fertilidade dos solos, índices climáticos, intervenções no solo e na 

vegetação, entre outras. Deverá ser replicado este estudo em outras condições climáticas, mais 

desfavoráveis para a planta de modo a contribuir para o estudo dos diferentes vinhos em termos 

das suas condições intrínsecas, dos parâmetros de qualidade, estando entre os mais importantes 

os conteúdos em polifenóis (taninos e cor), acidez total e pH, fatores esses que são designados 

como conservantes naturais dos vinhos, potenciando a sua longevidade. Será também 

interessante perceber a influência que diferentes porta-enxertos possam dar em todas as 

variáveis acima mencionadas. 

As novas tendências de mercado exigem vinhos mais delicados, menos alcoólicos e cada 

vez mais naturais (com o mínimo de adição de produtos enológicos). Um estudo destes terá 

uma visão integrada de como, trabalhando numa região tipicamente mediterrânica, com Verões 

quentes e longos períodos de seca estival, se consegue validar algumas práticas culturais como 

a escolha da forma de condução (vinhedos mais sustentáveis) e na sua repercussão direta nos 

vinhos com aumentos qualitativos, claramente reconhecidos pelos consumidores. 
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Anexos 

 

Anexo A: Tabelas descritivas da evolução do peso e volume das uvas antes 

da vindima e da evolução das temperaturas e densidades das microvinificações 

 

Tabela 8: Evolução do peso de 100 bagos em diferentes linhas, parcelas e datas 

Peso (g) 

Data 
Parcela 2 Parcela 8-9 

L(15-16) L(20-21) L(21-22) L(26-27) 

30/ago 201,5 199,3 202,2 218,3 

11/set 204,9 201,9 210,7 202,9 

20/set 220,9 214,7 212,9 238,4 

28/set 248,4 247,6 212,6 222,6 

04/out 233,5 229,7 196,5 209,4 

11/out 242,7 221,0 203,8 225,9 

18/out - - 228,9 239,8 

 

 

 
Tabela 9: Evolução do volume de 100 bagos em diferentes linhas, parcelas e datas 

 

volume(ml) 

Data 
Parcela 2 Parcela 8-9 

L(15-16) L(20-21) L(21-22) L(26-27) 

30/ago 170 145 180 180 

11/set 190 155 190 190 

20/set 200 200 190 210 

28/set 210 210 200 210 

04/out 210 210 180 200 

11/out 220 210 190 210 

18/out - - 210 220 
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Tabela 10: Evolução da temperatura e densidade das microvinificações provenientes da P2 

P2 

Data microvinificações T(ºC) Densidade 

20/10/2016 

1 16,8 1102 

2 16,4 1101 

3 16,5 1103 

21/10/2016 

1 17,5 1083 

2 17,5 1082 

3 16,0 1083 

23/10/2016 

1 19,9 1042 

2 21,0 1035 

3 18,1 1045 

24/10/2016 

1 20,0 1026 

2 20,1 1024 

3 18,1 1033 

25/10/2016 

1 20,0 1012 

2 20,6 1010 

3 19,5 1016 

26/10/2016 

1 19,0 1002 

2 19,0 1001 

3 19,0 1005 

27/10/2016 

1 19,0 995 

2 19,0 995 

3 19,0 998 

28/10/2016 

1 18,0 992 

2 18,0 994 

3 18,0 995 

29/10/2016 

1 17,0 993 

2 16,8 994 

3 17,0 996 
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Tabela 11: Evolução da temperatura e densidade das microvinificações provenientes da P8-9 
 

P8-9 

Data microvinificações T(ºC) Densidade  

27/10/2017 

1 16,0 1095 

2 15,3 1096 

3 15,3 1097 

28/10/2017 

1 16,5 1088 

2 16,5 1088 

3 17,0 1086 

29/10/2016 

1 17,0 1073 

2 17,6 1078 

3 17,9 1075 

31/10/2016 

1 18,0 1050 

2 19,0 1056 

3 19,0 1055 

01/11/2016 

1 18,0 1047 

2 18,8 1047 

3 17,9 1043 

02/11/2016 

1 17,0 1033 

2 17,8 1039 

3 17,8 1036 

03/11/2016 

1 17,5 1023 

2 18,5 1028 

3 18,5 1030 

04/11/2016 

1 16,0 1018 

2 17,0 1021 

3 16,5 1023 

05/11/2016 
1 15,8 1015 

2 16,4 1019 
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3 16,2 1021 

06/11/2016 

1 15,5 1011 

2 16,0 1015 

3 16,0 1018 

07/11/2016 

1 14,5 1007 

2 15,2 1009 

3 15 1012 

08/11/2016 

1 14,2 1005 

2 15 1005 

3 14,5 1012 

09/11/2016 

1 14,8 1003 

2 14,8 1004 

3 14,2 1007 

10/11/2016 

1 14,2 1001 

2 14,5 1003 

3 14,2 1006 

11/11/2016 

1 14,2 999 

2 14,6 1000 

3 14,4 999 

12/11/2016 

1 14,2 997 

2 14,5 998 

3 14,4 997 

13/11/2016 

1 14,0 996 

2 14,4 996 

3 14,2 995 

14/11/2016 

1 14,2 995 

2 14,5 996 

3 14,4 995 
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Anexo B: Representação gráfica descritiva da variação da temperatura e 

densidade  

 

Figura 23: Representação gráfica da evolução da temperatura e densidade para a P2, microvinificação 1 
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Figura 24: Representação gráfica da evolução da temperatura e densidade para a P8-9, microvinificação 1 
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Anexo C: Tabela descrita das correlações 

 

A Tabela 12 revela valores de significância estatística inferiores a 0,05 assinalados 

com “*” e para valores com significância estatística inferior a 0,01 assinalados com “**”, por 

cima dos valores mencionados. 
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Tabela 12: Correlações de parâmetros analisados até à data de vindima e respetiva significância 

Acidez total (TH2(g/L))

Grau alcoólico 

provável (º)(v/v) SO2 Total pH Ácido málico Ca2+ K+ Ácido tartárico Índice de cor

Índice de 

polifenóis totais

Pearson Correlation 1 0,388 0,016 0,348 -0,326 -0,487 -0,365 -0,199 0,408 0,660
**

Sig. (2-tailed) 0,111 0,949 0,157 0,235 0,066 0,182 0,476 0,132 0,007

N 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation 0,388 1 -0,083 0,749
** -0,410 -0,511 0,211 -0,385 0,974

**
0,516

*

Sig. (2-tailed) 0,111 0,742 0,000 0,129 0,051 0,450 0,157 0,000 0,049

N 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation 0,016 -0,083 1 0,439 0,567
*

0,643
** 0,114 0,516

*
-0,666

**
-0,717

**

Sig. (2-tailed) 0,949 0,742 0,068 0,027 0,010 0,687 0,049 0,007 0,003

N 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation 0,348 0,749
** 0,439 1 -0,263 -0,495 0,127 -0,236 0,923

** 0,397

Sig. (2-tailed) 0,157 0,000 0,068 0,344 0,061 0,651 0,398 0,000 0,143

N 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation -0,326 -0,410 0,567
* -0,263 1 0,403 0,196 0,810

** -0,481 -0,870
**

Sig. (2-tailed) 0,235 0,129 0,027 0,344 0,136 0,484 0,000 0,069 0,000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation -0,487 -0,511 0,643
** -0,495 0,403 1 0,517

* 0,041 -0,574
*

-0,621
*

Sig. (2-tailed) 0,066 0,051 0,010 0,061 0,136 0,049 0,884 0,025 0,013

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation -0,365 0,211 0,114 0,127 0,196 0,517
* 1 -0,158 0,089 -0,339

Sig. (2-tailed) 0,182 0,450 0,687 0,651 0,484 0,049 0,574 0,751 0,217

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation -0,199 -0,385 0,516
* -0,236 0,810

** 0,041 -0,158 1 -0,380 -0,702
**

Sig. (2-tailed) 0,476 0,157 0,049 0,398 0,000 0,884 0,574 0,162 0,004

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation 0,408 0,974
**

-0,666
**

0,923
** -0,481 -0,574

* 0,089 -0,380 1 0,593
*

Sig. (2-tailed) 0,132 0,000 0,007 0,000 0,069 0,025 0,751 0,162 0,020

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation 0,660
**

0,516
*

-0,717
** 0,397 -0,870

**
-0,621

* -0,339 -0,702
**

0,593
* 1

Sig. (2-tailed) 0,007 0,049 0,003 0,143 0,000 0,013 0,217 0,004 0,020

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Índice de cor

Índice de polifenóis totais

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

pH

Ácido málico

Ca2+

K+

Ácido tartárico

Correlations

Acidez total (TH2(g/L))

Grau alcoólico provável 

(ºv/v)

SO2 Total
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Anexo D: Imagens nas Bodegas Finca La Emperatriz 

 

Figura 25: Laboratório das Bodegas Finca La Emperatriz 
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Figura 26: Microvinificações 
 

 

Figura 27: Vindimas nas Bodegas Finca La Emperatriz 

 


