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comboio; domesticar o rio, abrir passagem aos 

rabelos e construir barragens – cavar, escavar, fazer 

terra, saibrar, plantar, enxertar e tratar. E ao sétimo 

dia, não descansaram, foram vindimar. In. “Douro – 

Rio, Gente e Vinho” de António Barreto 
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Resumo 
 

 

A produção de vinho na Região Demarcada do Douro é afetada, positivamente e 

negativamente, por fatores extrínsecos a esta. Um dos fatores que condicionam a produção 

são as condições de mitigação presentes na região. Assim, e com recurso a aplicações 

foliares, os produtores tentam contornar esta problemática. 

Assim, o objetivo principal desta dissertação centrou-se na avaliação do efeito das 

aplicações foliares de silicato de potássio e de silicato de alumínio na composição aromática 

e metálica do mosto dos bagos das uvas das castas Touriga Nacional e Touriga Franca de um 

ensaio realizado na Quinta do Orgal no Douro Superior. 

Para alcançar os objetivos propostos foram analisados os precursores de aroma e os 

compostos voláteis da fração ligada do mosto das uvas das castas Touriga Nacional e Touriga 

Franca usando a técnica de microextração em fase sólida acoplado à cromatografia em fase 

gasosa. Foram também analisados diferentes catiões no mosto dos bagos das duas castas com 

papel importante no vinho, nomeadamente o cálcio, o magnésio e o potássio. Foi ainda 

analisada a concentração de alumínio no extrato das películas e no vinho. 

 Relativamente à análise da concentração dos precursores de aroma podemos concluir 

que o mosto da casta Touriga Franca apresenta valores superiores aos do mosto da casta 

Touriga Nacional, apesar das condições de mitigação verificadas nesta região. Na análise da 

composição volátil da fração ligada no mosto apenas identificamos ésteres etílicos, sendo 

eles, o hexanoato de etilo, o octanoato de etilo, o nonanoato de etilo e o dodecanoato de etilo.  

 

  

 

 

 

 

Palavras – chave: Uvas, compostos aromáticos, metais, mitigação, silicato de potássio, 

silicato de alumínio, Touriga Nacional, Touriga Franca. 
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Abstract 
 

Wine growing in the Douro Demarcated Region is affected, positively and negatively, 

by factors extrinsic to it. One of the factors that puts constraints on the production is the 

mitigating conditions present in the region. Thus, by resorting to foliar applications, the 

growers attempt to get around this problem. 

The main objective of this dissertation, then, is focused on the evaluation of the effect 

of the foliar applications of potassium silicate and aluminium silicate on the aromatic and 

metallic composition of the must of the berries of grapes of the Touriga Nacional and Touriga 

Franca varieties in a trial conducted at Quinta do Orgal in the Upper Douro. 

To achieve the proposed objectives, an analysis was made of the aroma precursors 

and the volatile compounds of the bound fraction of the grape must of the Touriga Nacional 

and Touriga Franca varieties, using the technique of microextraction in solid phase coupled 

with chromatography in the gaseous phase. Analyses were also made of different cations in 

the must of berries of the two varieties with an important role in the wine, specifically, 

calcium, magnesium, and potassium. The concentration of aluminium in the extract of the 

skins and in the wine was also analysed. 

In relation to the analysis of the concentration of the aroma precursors, we can 

conclude that the must of the Touriga Franca variety presents values higher than those of the 

Touriga Nacional variety. In the analysis of the volatile composition of the bound fraction of 

the must, we only identified ethyl esters, which were ethyl hexanoate, ethyl octanoate, ethyl 

nonanoate, and ethyl dodecanoate. 

 

 

 

Key – words: Grapes, Aroma compounds, metals, mitigation, potassium silicate, aluminium 

silicate, Touriga Nacional, Touriga Franca. 
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Introdução 
  

A nível mundial é de notar uma competição no que diz respeito à produção de vinho 

e por isso é necessário realizar estudos de forma a garantir uma elevada qualidade. Os vinhos 

da Região Demarcada do Douro são conhecidos mundialmente pelas suas características 

únicas e por pertencerem a uma região classificada como património mundial pela UNESCO 

(Sousa, 2013). Em Portugal dá-se cada vez mais importância à atividade vitivinícola tendo 

esta um impacto acrescido a nível económico, social e cultural, sobretudo nesta região. 

Os consumidores estão cada vez mais exigentes no que concerne à compra de 

produtos e o vinho não é exceção. Esta exigência levou ao desenvolvimento de novos 

métodos analíticos mais rápidos e eficientes (Ferreira, 2011). 

O aroma é uma caraterística muito importante no que diz respeito à qualidade do 

vinho e é resultado da conjugação de diferentes compostos. A investigação em torno desta 

temática resultou no desenvolvimento de diversos métodos capazes de avaliar 

qualitativamente e quantitativamente os diversos compostos aromáticos (Ferreira, 2011). 

 A composição aromática varia ao longo do processo de maturação das uvas, como 

resultado de transformações bioquímicas que podem estar ou não relacionadas entre si. Os 

diversos estudos permitiram chegar a diversas conclusões e uma delas é de que a composição 

aromática não se distribui uniformemente em todas as zonas do bago (Ferreira, 2011). 

Podemos caracterizar o vinho como uma mistura de compostos químicos constituídos 

por compostos do aroma, açucares, compostos fenólicos, entre outros. Neste estudo iremo-

nos focar mais nos compostos que contribuem para o aroma do mosto. Podemos encontrar 

uma diversidade de compostos voláteis no vinho tornando o seu estudo mais complexo, pois 

engloba um estudo intensivo de diferentes mecanismos de natureza biológica e bioquímica 

(Machado, 2011).  

O clima não se pode controlar e é cada vez mais um problema que tem preocupado 

os viticultores. Apenas se podem aplicar medidas de controlo do stress estival. Umas das 

medidas é a utilização de protetores foliares como o caulino e do silicato de potássio. A sua 

aplicação tem um papel importante no que diz respeito à mitigação quer a nível hídrico quer 

luminoso (Machado, 2010). Nesta dissertação pretendemos estudar o efeito dos produtos 
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foliares caulino e de silicato de potássio na composição aromática e na concentração de 

alumínio na película, de cálcio, de magnésio e de potássio no mosto dos bagos de duas castas. 
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1.Introdução teórica 

1.1. Produção de vinho em Portugal 

 

O vinho é um produto muito consumido a nível mundial, produzido em diversos 

continentes que lhe atribuem diferentes características. Como podemos constatar na figura 1 

são vários os países produtores de vinho. Na América os maiores produtores são os Estados 

Unidos da América, a Argentina e o Chile; na Europa são a Itália, a França, a Alemanha e a 

Espanha; e na África, Ásia e Oceânia apresentam-se respetivamente África do Sul, China e 

Austrália (OIV, 2015) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Produção mundial de vinho. Fonte: OIV1 

 

Portugal é também um produtor de vinho de excelência, destacando-se de entre vários 

vinhos o famoso Vinho do Porto. A produção de vinho em Portugal varia com a localização 

bem como com a casta e o clima (Leitão, 2015) (Tabela 1). 

                                                           
1 Organização Internacional da Vinha e do Vinho, disponível em: http://www.oiv.int/public/medias/2256/en-communique-de-presse-

octobre-2015.pdf [consultado dia 14 de junho de 2016] 

http://www.oiv.int/public/medias/2256/en-communique-de-presse-octobre-2015.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/2256/en-communique-de-presse-octobre-2015.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/2256/en-communique-de-presse-octobre-2015.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/2256/en-communique-de-presse-octobre-2015.pdf
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Tabela 1 – Produção nacional de vinho por região. 

Região Vitivinícola Total (L) 

Minho 693 026 

Trás-os-Montes 107 886 

Douro e Porto 1 407 006 

Beira Atlântico 225 076 

Terras do Dão 240 516 

Terras da Beira 216 531 

Terras de Cister 53 074 

Tejo 577 889 

Lisboa 894 780 

Península de Setúbal 502 824 

Alentejo 1 222 733 

Algarve 10 665 

Sub total do Continente 6 152 005 

Madeira 40 825 

Açores 12 926 

Sub total das Ilhas 53 751 

Total Geral 6 205 756 

Fonte: Adaptado de IVV2 

Como podemos constatar na tabela 1, as regiões Demarcadas do Douro e Porto e do 

Alentejo são as maiores produtoras de vinho. 

1.2. Região Demarcada do Douro 
 

A história da Região Demarcada do Douro remonta a 1756, época em que Sebastião 

José de Carvalho e Melo, popularmente conhecido como Marquês de Pombal, fundou a 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (instituída a 10 de setembro de 

1756), instituição responsável pela demarcação do Alto Douro e regulamentação do famoso 

Vinho do Porto (Monteiro, 2015). Assim sendo, o Alto Douro Vinhateiro (figura 2) é 

considerado a região vitivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do mundo (Douro, 

2011). 

                                                           
2 Instituto da Vinha e do Vinho, disponível em: http://www.ivv.min-

agricultura.pt/np4/?newsId=1736&fileName=VINHOSeAGUARDENTES2015.pdf [consultado dia 14 de junho de 2016] 

http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/?newsId=1736&fileName=VINHOSeAGUARDENTES2015.pdf
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/?newsId=1736&fileName=VINHOSeAGUARDENTES2015.pdf
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/?newsId=1736&fileName=VINHOSeAGUARDENTES2015.pdf
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/?newsId=1736&fileName=VINHOSeAGUARDENTES2015.pdf
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Figura 2 – Região Demarcada do Douro. Fonte: IVDP3 

 

O Alto Douro Vinhateiro integra a região Demarcada do Douro que se subdivide em 

três sub-regiões que são o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. O Baixo Corgo 

é a região mais ocidental e também a mais pequena, tendo uma área de 45000 ha contudo, é 

a que apresenta maior densidade de vinha correspondente a 14501 ha (Tabela 3). O Cima 

Corgo é a região mais central e constituída por 95000 ha dos quais, 20915 ha são ocupados 

por vinhas (Figura 2) e é considerada o coração da região, dada a qualidade dos seus vinhos 

(Pereira, 2000). Por último, o Douro Superior é a região mais oriental e faz fronteira com a 

Espanha, constituída por 110000 ha dos quais, 10197 ha são ocupados por vinha (Figura 3 e 

Tabela 2). 

                                                           
3 Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, disponível em: https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=206&codSeccao=&idioma=0 [consultado 

dia 13 de junho de 2016] 

https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=206&codSeccao=&idioma=0
https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=206&codSeccao=&idioma=0
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Figura 3 – Sub-regiões da Região Demarcada do Douro. Fonte: ADVID4 

Parte desta região alcançou o título de Património Mundial da Humanidade pela 

UNESCO a 14 de dezembro de 2001 (Sousa, 2006). O Alto Douro Vinhateiro, área 

classificada pela UNESCO, abrange 13 de 22 municípios que constituem a região Demarcada 

do Douro: Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, 

Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, 

Vila Nova de Foz Côa e Vila Real. Estes municípios estendem-se ao logo do rio Douro e dos 

seus afluentes Távora, Torto, Varosa, Corgo e Pinhão.  

Tabela 2 - Caracterização das sub-regiões da Região Demarcada do Douro. 

Sub-Região Área Total (ha) % Área com vinha (ha) % da Área Total 

Baixo Corgo 45.000 18 14.501 32.2 

Cima Corgo 95.000 38 20.915 22.0 

Douro Superior 110.000 44 10.197 9.3 

Total 250.000  45.613 18.2 

Fonte: IVDP5 

                                                           
4 Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense, disponível em: http://www.advid.pt/imagens/outros/14473395437916.pdf 

[consultado dia 3 de junho de 2016] 
5 Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, disponível em: https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16 [consultado dia 3 de junho de 2016] 

http://www.advid.pt/imagens/outros/14473395437916.pdf
http://www.advid.pt/imagens/outros/14473395437916.pdf
https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16
https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16
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Desde o ano de 1757 que o a região do Alto Douro Vinhateiro passou por várias etapas 

de desmarcação (Tabela 3).  

Tabela 3 – Principais Demarcações da Região vinícola demarcada do Alto Douro.  

Região vinícola demarcada do Alto Douro (1757-2005) 

1757-1761 – Demarcações pombalinas, as primeiras do mundo 

1788-1793 – Demarcações marianas e alargamento da área demarcada 

Século XIX – Sucessivos alargamentos 

1907 – Alargamento da região do Vinho do Porto até à fronteira com a Espanha 

1908 – Redução da área produtora do Vinho do Porto 

1921 – A área demarcada passa a ser praticada a atual região demarcada  

Fonte: CEPESE6 

Esta região é regulamentada e representada por diversas instituições denominadas por: 

Associação das Empresas do Vinho do Porto (AEVP), cuja função é representar as empresas 

do setor; Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP, responsável pela fiscalização do 

processo produtivo, controlo da qualidade dos vinhos e defesa da denominação de origem; 

Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e; Direção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, responsável pelo controlo das plantações, alterações e preservação da paisagem 

do Douro (Sousa, 2006). 

1.2.1. Solo e clima 
 

Morfologicamente, esta região caracteriza-se pelo encaixamento forte dos vales, 

vertentes declivosas e longas (ADVID, 2015) (Figura 4). A Região Demarcada do Douro 

apresenta um solo muito xistoso, o que resulta em características únicas do vinho dado que, 

o xisto além de ser uma característica importante da vinha, faculta propriedades importantes 

ao vinho (Pereira, 2000). 

 

                                                           
6 Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, disponível em: http://www.cepesepublicacoes.pt/portal/pt/obras/populacao-e-

sociedade/revista-populacao-e-sociedade-no-13 [consultado dia 13 de junho de 2016] 

http://www.cepesepublicacoes.pt/portal/pt/obras/populacao-e-sociedade/revista-populacao-e-sociedade-no-13
http://www.cepesepublicacoes.pt/portal/pt/obras/populacao-e-sociedade/revista-populacao-e-sociedade-no-13
http://www.cepesepublicacoes.pt/portal/pt/obras/populacao-e-sociedade/revista-populacao-e-sociedade-no-13
http://www.cepesepublicacoes.pt/portal/pt/obras/populacao-e-sociedade/revista-populacao-e-sociedade-no-13
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Figura 4 – Litologia da Região Demarcada do Douro. Fonte: ADVID7 

Esta região apresenta um clima tipicamente mediterrâneo onde o Verão se apresenta 

quente e seco e o Inverno chuvoso, o que confere características importantes para a produção 

de vinhos de alto consumo e qualidade, onde predominam os tintos (Magalhães, 2008). 

Contudo, o clima varia igualmente nas três sub-regiões principalmente devido às diferenças 

de altitude, exposição, declive e proximidade do curso de água (Dougherty, 2012). 

O Baixo Corgo é influenciado por correntes húmidas oriundas do Atlântico apesar da 

proteção das Serras do Montemuro e do Marão (Magalhães, 2008). Esta região está propensa 

a um maior nível de precipitação e temperaturas mais reduzidas, o que torna esta região a 

mais húmida. O Cima Corgo apresenta um clima mais mediterrâneo, com menor precipitação 

em relação ao anterior e temperaturas mais estivais. Por último, o Douro Superior é a região 

mais seca dado que, apresenta um clima mediterrâneo semiárido onde as temperaturas médias 

são mais elevadas (Zamith, 2001). 

Devido a estas temperaturas sentidas na sub-região Douro Superior, os agricultores 

tendem a contornar esta problemática e uma das soluções utilizadas é o uso de produtos 

foliares para diminuir o stress estival. Mais à frente é referida a utilização de dois produtos, 

                                                           
7 Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense, disponível em: http://www.advid.pt/imagens/outros/14473395437916.pdf 

[consultado dia 14 de junho de 2016] 

http://www.advid.pt/imagens/outros/14473395437916.pdf
http://www.advid.pt/imagens/outros/14473395437916.pdf
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o silicato de potássio e o silicato de alumínio, daí a necessidade do nosso estudo, estudar a 

influência destes protetores foliares na composição metálica e aromática do mosto.  

 

1.3. Castas  

Há uma grande variedade de castas na Região Demarcada do Douro, estando 

adaptadas a diversos tipos de clima.  

Do elevado número de castas tintas que são conhecidas apenas cinco são destacadas, 

o Tinto Barroca, o Tinto Cão, a Tinta Roriz, a Touriga Nacional e a Touriga Franca, para o 

solo xistoso e o clima bastante frio e húmido no inverno atingindo elevadas temperaturas ao 

longo do período da vindima.  

1.3.1. Touriga Nacional 

A Touriga Nacional caracteriza-se pela sua alta qualidade e adaptabilidade a vários 

tipos de solos. Considerada uma das castas mais importantes em Portugal, esta ainda ocupa 

uma área mínima de território da região do Douro, contudo, é a que mais cresce em área 

plantada (Velho, 2012).  

Apresenta uma folha adulta heterogénea e de grande polimorfismo, tendo um tamanho 

médio ou pequeno, de forma pentagonal. O cacho é pequeno e compacto, tendo um bago de 

tamanho pequeno, de forma arredondada com uma película espessa, polpa não corada e mole 

(Böhm, 2010) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Folha e cacho típico da casta Touriga Nacional. Fonte: Sousa et al. (2007).  
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A casta Touriga Nacional tem concentrações elevadas (150 µg/L) em terpenos livres, 

presentes acima do limite de perceção olfactiva, responsáveis pelos aromas florais. Destaca-

se com 50% o linalol. Em comparação com as outras castas, tem maior teor em β-

damascenona (4 µg/L) e de uma maneira geral mais norisoprenoídes (Böhm, 2010). 

Apresenta um valor máximo enológico (casta - piloto) em zona quente, com elevada 

intensidade das componentes de cor, aroma e elevadíssima complexidade. Reduzida 

qualidade no caso de insuficiente insolação, ou de falta de disponibilidade hídrica. Escaldão 

no caso de excessivo stress hídrico (Böhm, 2010). 

1.3.2. Touriga Franca 

A Touriga Franca, anteriormente conhecida por Touriga Francesa, é a casta mais 

plantada na região do Douro e a sua adaptabilidade a diferentes tipos de solo, resistência ao 

calor conferem-lhe características únicas que permitem com que esta predomine no Douro 

Superior e resista a anos secos (Böhm, 2010). 

Apresenta uma folha adulta de tamanho médio, de forma pentagonal, com três a cinco 

lóbulos. A sua cor é verde forte. O cacho é de tamanho médio e compacto, com bago de 

tamanho médio, uniforme, de forma achatada a arredondada, cor negro-azul, com uma 

película medianamente espessa, polpa não corada, rija e pouco suculenta, com sabor 

indefinido (Böhm, 2010) (Figura 6). 

 

Figura 6 - Folha e cacho típico da casta Touriga Franca. Fonte: Sousa et al. (2007). 
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A casta Touriga Franca tem terpenos livres (248 µg/L) responsáveis pelos aromas 

florais. Destacam-se, com 158,5 µg/L o nerol; com 52,9 µg/L o geraniol; com 20,7 µg/L o 

citronelol 12,8 µg/L, em norisoprenóides tem valores ao nível dos da casta Touriga Nacional 

(Böhm, 2010). 

1.4. Potencial aromático do mosto 

Nas uvas podemos dividir o potencial aromático em compostos livres e voláteis, 

diretamente ligados ao poder olfativo, por outro lado, temos compostos ligados e não 

voláteis, denominados por precursores de aroma (Gunata, 1994). O conceito de precursor de 

aroma começou por ser introduzido em estudos com a casta moscatel, nos quais foi possível 

constatar que além da fração livre formada pelos terpenos igualmente se detetava uma 

componente livre na forma de precursor glicosilado (Gunata et al., 1985).  

A maioria das castas possui compostos aromáticos na forma livre e glicosilada, sendo 

estes últimos os mais abundantes e constituídos por uma ou duas moléculas de açúcar ligadas 

entre si e, ligadas igualmente a uma aglicona volátil. Os compostos glicosilados podem ser 

hidrolisados por duas vias: ácida ou enzimática (Robinson et al., 2014).  

Vários foram os autores que investigaram o potencial aromático das uvas, entre estes 

Cordonnier e Bayonove (1981) concluíram que a composição aromática não é similar em 

toda a zona dos bagos, apresentando a película uma maior fração aromática, ou seja, possui 

uma fração ligada maior. A evolução da dimensão das frações acompanha igualmente o 

processo de maturação das uvas, sendo esta evolução superior na fração ligada dado que, 

existe nos bagos um maior armazenamento de terpenos e compostos glicosilados (Bayonove, 

1993).  

A fração livre encontra-se associada à aromatização das castas, encontrando-se a 

grande parte dos compostos na película da uva, mas que estão igualmente presentes na polpa 

(Bayonove & Cordonnier, 1971). Ao nível químico falamos de compostos terpénicos e 

norisoprenóides em C13, apesar do aroma varietal também estar associado aos álcoois 

aromáticos e aldeídos (Gunata, 1994).  

Os terpenos são os compostos que mais contribuem para o aroma, mesmo nas castas 

não aromáticas, sendo responsáveis pelos aromas florais (Bayonove et al., 1993). Podemos 

constatar que estes compostos podem estar na forma livre e volátil, com odor, ou na forma 
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ligada e não volátil, atuando como precursores de aroma no processo de vinificação 

(Cordonnier & Bayonove, 1974). No decorrer da evolução do bago, há um aumento da 

concentração dos compostos terpénicos que é atenuada aquando da acumulação máxima de 

açúcar (Gholami et al., 1996).  

Segundo Gunata (1994), os norisoprenóides em C13, independentemente de não 

pertencerem à família dos terpenos, são agrupados todos no mesmo grupo devido ao seu 

potencial aromático e aos precursores de aroma idênticos. Os terpenos têm normalmente uma 

maior concentração no vinho, quando comparados com os norisoprenóides em C13 

(Bayonove et al.,1993), que sofrem um aumento no processo de maturação do bago e que 

são mais vulneráveis a processos de hidrólise ácida e enzimática. 

Como referido anteriormente, os compostos podem ser encontrados em fração livre e 

ligada, estando presentes no bago, no mosto e até mesmo no vinho. Bayonove e Cordonnier 

(1979) associaram a fração ligada aos precursores de aroma, termo empregue para agrupar 

todos os compostos que, sendo oriundos da uva, são suscetíveis de originar substâncias 

aromáticas. Foram vários os teóricos que esmiuçaram a temática dos precursores de aroma e 

das substâncias que podem desempenhar o papel destes levando vários autores a exemplificar 

estas substâncias como polióis terpénicos, carotenóides, glicosídeos, conjugados de cisteína, 

compostos fenólicos e ácidos gordos que segundo o autor, podem liberar aromas por hidrólise 

ácida ou enzimática.  

Esta libertação por parte da hidrólise origina uma proporção equimolar de agliconas 

voláteis e de glucose, passando assim a ser possível estimar, através da determinação da 

concentração de glucosil-glucose, a concentração total de metabolitos secundários 

glicosilados presentes na uva e no vinho (Williams et al., 1995).  

A hidrólise ácida, através dos precursores de aroma, protagoniza a libertação de 

substâncias voláteis ao longo da vinificação, a pH normal. No que diz respeito a este 

processo, os principais fatores a ter em conta são a temperatura, o pH e o tempo de 

aquecimento, que podem alterar a tipologia dos aromas formados (Wiliams et al., 1983).  

Por outro lado, a hidrólise enzimática, que se inicia no bago, aumenta desde o pintor 

até à fase de maturação, é uma reação sequencial que finda com a libertação de uma aglicona 

odorante (Biron et al.,1988). 
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1.4.1. Aroma do vinho 
 

A composição volátil representa 0,8 a 1,3 g/L nos vinhos, representando um elevado 

número de compostos englobados em várias famílias químicas. O poder aromático no vinho 

está relacionado com vários aromas varietais e com o processo de vinificação nomeadamente 

com os processos fermentativos (Ribéreau-Gayon et al., 2004). 

O estudo do aroma do vinho teve um acréscimo de importância a partir do último 

século, período em que foram dados importantes avanços através da conjugação do uso de 

técnicas analíticas modernas e de técnicas de análise sensorial recorrendo à comparação 

estatística multivariada e descritiva. Esta combinação tem sido fulcral na explicação dos 

efeitos resultantes da interação entre os compostos aromáticos e a matriz não volátil, que 

podem resultar em variações no carácter sensorial da mistura dos compostos aromáticos 

(Robinson et al., 2014). 

O paladar e a sensação do sabor dão-se através da simulação de sensações na boca e no 

nariz pelas moléculas ativas, enquanto o cérebro desempenha um papel importante na 

produção da perceção do sabor (Robinson et al., 2014).  

Robinson afirmou que “O epitélio olfativo humano aloja milhões de neurónios 

sensoriais ativados através de recetores olfativos, capazes de detetar múltiplos compostos 

com funções grupais em comum. (…) Atualmente, estão identificados 347 potenciais 

recetores olfativos”. As substâncias odoríferas atingem os recetores por duas vias: fossas 

nasais e o trajeto até ao epitélio olfativo – via nasal (Figura 7); cavidade bocal e trajeto até 

ao epitélio olfativo – via retronasal (Genisheva, 2007). 
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Figura 7 – Análise olfativa. Fonte: INFOVINI8 

1 - Os aromas do vinho são percecionados por via nasal e retronasal. As moléculas odoríferas são inspiradas pelo 

nariz e propagam-se pelas fossas nasais, ou seja, os aromas são percecionados por via nasal. É por via retronasal que as 

moléculas odoríferas percorrem a boca antes de chegarem ao núcleo olfactivo. 2 - As moléculas odoríferas entram na 

cavidade nasal e transformam-se em fluxos nervosos absorvidos pelo nervo olfactivo. 3 - O nervo olfactivo transmite os 

sinais nervosos ao bolbo olfactivo. 4 - Os sinais nervosos são enviados para o córtex. 5 - O hipotálamo descodifica os sinais, 

interpreta-os e cataloga-os como agradáveis ou indesejados. 6 - O resultado da interpretação fica guardado no hipocampo e 

cria-se uma imagem sensorial que poderá ser utilizada sempre que a nossa memória nos permitir. 

 

1.4.2. Classificação do Aroma  
 

O aroma do vinho é de caracter complexo pois, são inúmeros os compostos 

intervenientes como resultado terminal de uma longa sequência biotecnológica. Este, pode 

ser dividido em três principais grupos (Genisheva, 2007): 

• Aroma primário: que se divide em dois subgrupos: aroma varietal – 

característico da variedade da uva dependente do tipo de solo, clima, fitotecnia, 

estado sanitário e do grau de maturação da uva. A maioria das castas são pouco 

aromáticas, contudo, possuem precursores de aromas capazes de originar 

compostos aromáticos como ácidos gordos, glicosídeos, carotenóides e 

compostos fenólicos; aroma pré-fermentativo – resultante de compostos 

                                                           
8 INFOVINI, disponível em: http://www.infovini.com/classic/pagina.php?codPagina=17&subPag=33&flash=1 [consultado dia 6 de 

outubro de 2016] 
 

http://www.infovini.com/classic/pagina.php?codPagina=17&subPag=33&flash=1
http://www.infovini.com/classic/pagina.php?codPagina=17&subPag=33&flash=1
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formados durante a vindima, o transporte, a prensagem, a maceração e a 

clarificação do mosto. É devido essencialmente a álcoois e aldeídos formados 

a partir da ação enzimática da uva; 

• Aroma secundário: ou aroma fermentativo que inclui todos os compostos 

resultantes da fermentação alcoólica dependendo da temperatura e da estirpe de 

levedura utilizada, e da fermentação malotática através de bactérias lácticas; 

• Aroma terciário: ou aroma pós-fermentativo, resultante de transformações 

ocorridas durante a conservação e o envelhecimento do vinho devido a um 

conjunto de reações de oxidação (o vinho está em estágio, o oxigénio passa 

pelos poros da madeira e oxida o vinho) e redução (os aromas evoluem na 

garrafa protegidos pelo ar) de compostos existentes no vinho jovem. 

Nos dias correntes, já são conhecidos mais de 600 compostos voláteis no vinho tendo 

alguns deles, um impacto olfativo distintivo contribuindo para o seu aroma (Figura 8) 

(Robinson et al., 2014).  
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Figura 8 – Roda de aromas do vinho. Fonte: INFOVINI9 

Como referido, o aroma primário divide-se em aroma varietal e aroma pré-

fermentativo, o que resulta numa variedade de compostos. No aroma varietal podem 

encontrar-se terpenos, norisoprenoides, metoxipirazina e precursores de aroma, não tendo 

estes últimos, aroma pois, são responsáveis pela origem de compostos aromáticos. Por outro 

lado, no aroma pré-fermentativo encontram-se álcoois e aldeídos, formados a partir de dois 

precursores, o ácido linoleico e linolénico (Oliveira, 2000). 

                                                           
9 INFOVINI, disponível em: http://www.infovini.com/files/imagens/ApreciarUmVinho/olfacto/roda_aromas_ficha.pdf [consultado dia 11 

de junho de 2016] 

http://www.infovini.com/files/imagens/ApreciarUmVinho/olfacto/roda_aromas_ficha.pdf
http://www.infovini.com/files/imagens/ApreciarUmVinho/olfacto/roda_aromas_ficha.pdf
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1.4.2.1. Terpenos 

Os terpenos contêm um esqueleto carbonado composto de várias unidades de isopreno 

(2-metilbutadieno) (Lobo & Lourenço, 2007) (Tabela 4). Os terpenos são sintetizados 

biologicamente pelo isopentenilpirofosfato (IPP) e pelo dimetilalil pirofosfato (DMAP). 

Estes precursores são formados através da via do mevalonato (MVA) oriundos de três 

moléculas de AcetilCoA oriundo do piruvato e glicerolaldeido-3-fosfato. Os monoterpenos 

e os sesquiterpenos são formados do 2E-geranil difosfato (FPP) pela ação da síntese terpénica 

(TPS) (Robison et al., 2014). Quanto maior a presença de cadeias de isopreno, os terpenos 

variam na sua classificação da seguinte forma: monoterpenos (10 átomos de carbono), 

sesquiterpenos (15 átomos de carbono), diterpenos (20 átomos de carbono), sesterpenos (25 

átomos de carbono), triterpenos (30 átomos de carbono) e por fim, tetraterpenos (40 átomos 

de carbono), classe na qual se incluem os carotenoides (Allinger, 1978).  

Já foram identificados inúmeros compostos terpénicos quer nas uvas quer no vinho. 

Estes compostos são oriundos de várias famílias: hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e ácidos 

(Oliveira, 2000) (Tabela 5). 

Tabela 4 – Principais compostos terpénicos presentes na uva. 

   

Nerol Citronelol Linalol 

   

Geraniol HO-trienol α- terpinol 

Fonte: Boidron e Torres, 1982  
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Tabela 5 – Alguns compostos terpénicos identificados nas uvas e nos vinhos.  

Compostos Notas de interesse m Referências 

Hidrocarbonetos: limoneno; 

α-terpineno; ρ-cimeno; 

mirceno, farneseno; γ-

cadineno; γ-muroleno. 

Não muito interessantes sobre o ponto de vista 

olfativo; 

a, b, j, k 

Álcoois: linalol; geraniol; 

nerol; citronelol; α-terpineol; 

Ho-trienol; 4-terpineol; 1-

terpineol; cis-ocimenol; tras-

ocimenol; farnesol; γ-cadinol. 

Álcoois monoterpénicos possuem odores florais 

fortes e característicos; 4-terpineol, 1-terpineol e 

cis-ocimenol menos fluentes; 

a, c, j, k, m 

Dióis: 3,7-dimetilocta-1,5-

dieno-3,7-diol; 3,7-

dimetilocta-1,7-dieno-3,6-diol; 

3,7-dimetilocta-1-eno-3,7-diol. 

Mais solúveis no vinho que os compostos com 

uma única função álcool, mas bem menos 

odoríferos; 

d, e, f, j, k 

Trióis: 3,7-dimetilocta-1-eno-

3,6,7-triol. 

 f, j, k 

Ésteres: acetato de geranilo; 

acetado de nerilo; acetato de 

citronelilo. 

 j, k 

Aldeídos: neral; geranial; 

critronelal. 

Muito odoríferos, mas mais agressivos que os 

álcoois; 

j, k 

Ácidos: ácido gerânico.  b, j 

Óxidos: óxidos pirânicos de 

linalol, cis- e tras-; óxidos 

furânicos de linalol, cis- e tras-

; óxido de nerol; óxidos de 

rosa, cis- e tras-. 

Óxidos de linalol bastante menos odoríferos que 

o linalol; 

a, b, j, k 

Outros: 2,2-dimetil-5-(1-

metilpropenil) 

tetrahidrofurano; 2,6,6-

trimetil-2-

viniltetrahidropirano; 2-exo-

hidroxi-1,8-cineol. 

Identificados de forma episódica. l, m 

a-Stevens et al. (1996); b-Schreier et al. (1976); c- Schreier et al. (1974); d-Rapp e Knipser (1979); e-Rapp et al. (1980); f-Williams el al. 

(1980b); g- Rapp et al. (1983); h- Rapp et al. (1984); i-Strauss et al. (1988); j-Marais (1983); k-Bayonove (1992); l-Bitteur et al. (1990); 

m-Bayonove et al. (1998). Fonte: Oliveira (2000). 
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1.4.2.2. Norisoprenóides em C13 
 

 Os norisoprenóides em C13 derivam de carotenoides que podem ser vulgarmente 

encontrados na natureza e que têm sido alvo para o uso cosmético e alimentar. Estes 

encontram-se divididos em dois grupos: megastigmanos e não-megastigmanos (Tabela 6). O 

esqueleto megastigmano caracteriza-se pela presença de um anel ciclohexano substituído nos 

carbonos 1, 5 e 6, e uma cadeia linfática saturada com quatro átomos de carbono ligados ao 

carbono 6. O esqueleto pode ser oxigenado no carbono 7 (série damascenona) ou no carbono 

9 (série ionona) (Robinson et al., 2014). 

Tabela 6 – Principais compostos norisoprenóides em C13 em uvas. 

 

Fonte: Sousa, 2010. 

1.6.2.3.  Metoxipirazinas 
 

As metoxipirazinas são compostos heterocíclicos azotados provenientes do 

catabolismo dos ácidos aminados e estão presentes nas uvas e nos vinhos. Os compostos mais 

encontrados e com maior impacto olfativo são a 2-metoxi-3-isometilpirazina, a 2-metoxi-3-

isopropilpirazina e a 2-metoxi-3-sec-butilpirazina. Estes compostos, conferem características 

sensoriais associadas ao pimento, ao espargo, à ervilha e à batata (Robinson et al., 2014). 

 A maioria destes compostos encontram-se na película das uvas e tem a característica 

do seu teor depender do grau de maturação da uva. Na presença de condições climatéricas 

adversas relacionadas com o aumento da exposição solar das uvas, o seu teor é assim 

reduzido dada a fotossensibilidade destes compostos (Bayonove et al., 1975). 
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1.4.2.4. Precursors de aromas 
 

 O conceito de precursor de aroma começou por ser introduzido em estudos com a 

casta moscatel, nos quais foi possível constatar que além da fração livre formada pelos 

terpenóis igualmente se detetava uma componente livre na forma de precursor glicosilado 

(Gunata et al., 1985).  

 A maioria das castas possui compostos aromáticos na forma livre e glicosilada, sendo 

estes últimos os mais abundantes e constituídos por uma ou duas moléculas de açúcar ligadas 

entre si e, ligadas igualmente a uma aglicona volátil. Os compostos glicosilados podem ser 

hidrolisados por duas vias: ácida ou enzimática (Gunata et al., 1985).  

1.4.3. Compostos aromáticos presentes nas castas Touriga Nacional e Touriga Franca 

Segundo Costa (2004), na casta Touriga Nacional, “as análises por GC-O detetaram 

acima de sessenta compostos com atividade odorífera, dos quais aqueles que apresentam 

atividade odorífera mais significativa foram: β-damascenona, soloton, 2-feniletanol, linalol, 

vanilato de etilo, (E,Z)-,6-nonadienal, 3-metil-1-butano, 4-etoxicarbonil-γ-butanolactona, 4-

etilguaiacol, eugenol, 2,3-dihidrocinamato de etilo, 2-metilpropionato de etilo, 2,6-

dimetoxifenol, vitispirano, 3-(metiltio)propanal, ácido 3-metilbutanóico, 3-metilbutanoato 

de etilo, (Z)-3-hexen-1-ol, butanoato de etilo e 3-(4-hidroxifenil)-propeanato (…)”. Esta 

casta é considerada a nível aromático uma das melhores castas (Guedes de Pinho et al., 2007) 

para a produção de vinhos de qualidade. Tem um aroma floral devido ao elevado teor de 

terpenóis livres, nomeadamente o linalol, –terpineol, nerol e geraniol, sendo o aroma a 

violeta atribuído aos elevados teores de –ionona (Oliveira et al., 2006; Guedes de Pinho et 

al., 2007). 

A casta Touriga Franca também apresenta um forte aroma floral, devido ao facto das 

concentrações de terpenóis livres serem elevadas, mas mais baixos do que na castaTouriga 

Nacional (Oliveira et al., 2006). 
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1.5. Composição metálica do mosto das uvas 

No que concerne à componente metálica do mosto convém realçar que grande parte dos 

metais constituintes do mosto são benéficos desde que estejam dentro do limite certificado, 

como é o caso do potássio, magnésio e cálcio (Borges, 2008). A Tabela 7 apresenta a 

composição mineral média do mosto das uvas. 

 

Tabela 7 – Composição mineral média no mosto. 

Mineral mg/L de mosto 

Potássio 1 000 

Cálcio 150 

Magnésio 150 

Sódio 100 

Ferro 30 

Manganês 3 

Alumínio 2 

Cobre 1 

Fonte: Borges, 2008. 

Os metais têm um importante papel para os processos fisiológicos quando presentes 

em concentrações reduzidas (Catarino et al., 2008). 

1.5.1. Potássio 

 O potássio (K) é um dos nutrientes principais para o crescimento e reprodução das 

plantas, estando no grupo dos macronutrientes. É absorvido pela planta de duas formas: 

✓ Absorção do ião K+ pelas raízes por difusão, não utilizando energia; 

✓ Transporte do ião através da membrana, requerendo energia, sendo obtida pela 

respiração. 

Este nutriente é o principal catião do mosto com teores entre 0,5 e 2g/L (Ribereau-Gayon 

et al.,1998). O teor em potássio é mais elevado nas castas tintas do que nas castas brancas, 

devido à sua extração, durante o processo de maceração dos vinhos tintos e à inibição de 

precipitação pelos polifenóis (Curvelo-Garcia, 1988). 

O potássio pelas suas caraterísticas é um bom nutriente para a produtividade das 

plantações dado que, aumenta o desenvolvimento das raízes, estimula 60 enzimas relativas 
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ao crescimento, ajuda na fotossíntese, aumenta o nível de proteínas, diminui a perda de água 

e protege a planta de doenças. Os primeiros sintomas no défice deste nutriente é o 

amarelamento nas bordas das folhas, diminuindo a fotossíntese e o crescimento da planta 

(Curvelo-Garcia, 1988) (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Folha de videira com défice de potássio. Fonte: Kali10 

Tem uma elevada seletividade na absorção por estar diretamente ligado a ação metabólica 

da planta e, caso a concentração do potássio seja reduzida significa que as plantas não obtêm 

os nutrientes necessários, estando mais expostas a doenças e pragas. Tem um papel fulcral a 

nível de absorção da água uma vez que, mantém a pressão interna das células fazendo com 

que os frutos se desenvolvam mais (Curvelo-Garcia, 1988). 

Também apresenta funções a nível do controlo osmótico da célula uma vez que, apresenta 

uma alta mobilidade na planta, através do xilema e do floema. No floema representa uma 

percentagem de cerca 80% na sua forma livre, sendo a restante ligada a açúcares solúveis 

(Curvelo-Garcia, 1988). 

1.5.2. Magnésio 

O magnésio (Mg) é uma macromolécula usada pelas plantas, mas em menores proporções 

que o potássio. Está relacionado diretamente com a estrutura de proteínas e enzimas. É um 

                                                           
10 Kali, disponível em: http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-k.html [consultado dia 14 

de julho de 2017] 

http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-k.html
http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-k.html
http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-k.html
http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-k.html
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elemento essencial no crescimento das plantas desempenhando um papel fulcral na 

fotossíntese, sendo um elemento constituinte da clorofila. Na planta é indispensável que haja 

pelo menos 20% de magnésio para melhorar a absorção de luz necessária à fotossíntese 

(Sousa, 1996). 

O sintoma de défice do magnésio é caracterizado também pelo amarelamento das folhas 

velhas. A nível funcional e estrutural afeta a fotossíntese dado que é um composto importante 

para que esta ocorra (Sousa, 1996) (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Folha de videira com défice de magnésio. À esquerda uma casta de uvas brancas e à direita uma 

casta de uvas tintas. Fonte: Kali11  

1.5.3. Cálcio 

O teor de cálcio presente no vinho depende não só da quantidade veiculada pela uva, mas 

também das operações tecnológicas (colagens com bentonite, desacidificações, etc.) e do 

armazenamento em depósitos e cimento mal revestidos. O seu teor pode variar entre 30 a 200 

mg/L (Flanzy, 2003).  

O cálcio (Ca) é um macronutriente também essencial para as plantas, normalmente 

encontrado no solo na forma de carbonatos, sulfatos e silicatos. As suas funções centram-se 

na redução da acidez do solo, promovendo o crescimento das raízes e da atividade microbiana 

e contribui para aumentar a disponibilidade de micronutrientes. Ao reduzir a acidez do solo 

                                                           
11 Kali, disponível em: http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-mg.html [consultado dia 17 

de julho de 2017] 

http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-mg.html
http://www.kali-gmbh.com/ptpt/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/wine-mg.html
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diminui também a toxicidade de alguns metais contaminantes como, o alumínio, o cobre e o 

manganês. Está diretamente relacionada em processos enzimáticos, como a transferência de 

fosfato usando a fosfolipase (Flanzy, 2003). 

Os principais sintomas na deficiência deste composto é influenciar o crescimento da raiz 

e dificultar o desenvolvimento do grão de pólen. 

1.5.4. Alumínio 

O alumínio é o terceiro composto mais abundante na natureza existindo essencialmente 

nos solos na forma insolúvel, estando a acidez destes relacionada com a concentração de 

alumínio, sendo em solos com pH mais baixos onde existe maior concentração de alumínio 

(Meyer et al., 1970). Neste tipo de solos há uma maior concentração de alumínio livre que 

afeta o crescimento da planta diminuindo a absorção de nutrientes (fósforo, potássio, cálcio 

e magnésio) e o desenvolvimento das raízes (Freitas et al., 2006). Quando o pH atinge valores 

abaixo de 5,0 há um aumento de óxidos e hidróxidos de alumínio, formando Al(H2O)6
3+ ou 

simplesmente Al3+ (Scheffer & Schachtschsbel, 1989), sendo o Al3+  um dos principais 

elementos que contribuem para a acidez do solo pois, reage com a água formando iões H+ 

(Bohnen, 1995). 

Por dados publicados por diversos autores o teor de alumínio nos vinhos é normalmente 

inferior a 2 mg/L (Larroque et al., 1994; Taylor et al., 2003; Jos et al., 2004).  

1.6. Silicato de alumínio (caulino) 

Na Região Demarcada do Douro (RDD) são usados diversos métodos para proteger a 

videira da mitigação tanto do stress hídrico, como do luminoso e térmico, pois há regiões 

onde estes são mais severos (Luz et al., 2008). Cada vez mais o uso de produtos foliares é 

uma prática comum. O caulino e o silicato de potássio têm como principal função auxiliar na 

diminuição dos efeitos colaterais da adversidade estival (Luz et al., 2008). 

A forma como as videiras são plantadas também é um fator importante pois, irá ditar o 

nível de receção de energia solar ao longo do dia. Em regiões climáticas caraterizadas por 

fraca insolação, a receção deve ser maximizada, contudo, em regiões com grandes períodos 

de insolação é necessário reduzir a atividade fotossintética (Luz et al., 2008). 

A videira quando sujeita a circunstâncias de elevada radiação e calor, aliadas a um 

período de seca severa, sofre uma queda na produção fotossintética (Dinis et al., 2012). 
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Além dos danos na videira, podem igualmente constatar-se alterações nas folhas, 

expostas a um elevado nível de radiação solar podem sofrer queimaduras que originam danos 

fotoinibitórios, resultando na desfoliação e numa elevada exposição dos cachos à luz solar 

(Dinis et al., 2012). 

O caulino é uma argila quimicamente inerte com propriedades de proteção à exposição 

solar, de forma a não afetar a produção das uvas nos períodos de grande exposição solar. Na 

sua composição química tem essencialmente silicatos hidratados de alumínio 

(aluminossilicatos), sendo o seu composto principal a caulinite. É de origem sedimentar 

composta de três formas: por caulinite, caulinite + haloisite ou apenas haloisite (minerais da 

fração argilosa) (Matias & Pacheco, 1998). A caulinite (Al2O3.2SiO2.2H2O) tem na sua 

composição 40% de óxido de alumínio, 46% de óxido de silício e 14% de água. As suas 

propriedades são uma baixa condutividade de calor e elétrica; macio; quimicamente inerte 

num intervalo largo de pH; não abrasivo; mais barato que a maioria dos outros minerais (Luz 

et al., 2008). 

Na folha da videira, quando aplicado, forma uma película esbranquiçada de forma a 

funcionar como um protetor solar dado que, diminui a radiação ultravioleta e infravermelha 

(Pinheiro, 2014). A sua aplicação protege as videiras de queimaduras solares provocadas 

pelas altas temperaturas, reduzindo assim o calor e o stress hídrico (Luz et al., 2008). 

1.7. Silicato de potássio 

O silicato de potássio é um elemento importante na fase de crescimento de algumas 

plantas, como o caso da videira, onde atua como controlador de doenças e pragas dada a sua 

capacidade de fornecer proteção contra alterações abióticas e bióticas (Ma & Yamaji, 2006). 

Além da proteção já mencionada, o silicato de potássio atua igualmente como um agente 

importante na redução de alterações resultantes dos stresses estivais e fornece às folhas da 

videira uma importante capacidade de resistência à luz solar.   

Uma elevada concentração de silicato de potássio nos tecidos foliares aumenta a 

atividade fotossintética dado que, melhora as caraterísticas de receção da luz, e diminui o 

stress hídrico e a transpiração (Matoh et al., 1991).  
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1.8. Técnicas de análise 

1.8.1. Espectrometria de absorção atómica 

A espectrometria de absorção atómica (AAS) é uma técnica que se baseia na absorção 

da radiação eletromagnética por átomos. Nesta técnica, realiza-se uma atomização da amostra 

fazendo com que os átomos no estado gasoso absorvam a energia radiante de comprimento 

de onda específico (Costa, 2013). 

Este tipo de equipamento exige um grande investimento inicial, contudo, num período 

a longo prazo traduz-se numa poupança significativa ao nível dos reagentes e recursos 

humanos. Nestes métodos instrumentais podemos aumentar a banda de concentração até 

níveis de ordem de grandeza dos ppm, ppb ou ppt (Costa, 2013). 

Os átomos do elemento de interesse absorvem a radiação emitida do comprimento de 

onda típico do elemento em estudo sob forma de vapor atómico bastando apenas, para 

calcular a concentração do elemento em estudo, medir a quantidade de radiação absorvida 

(Boss & Fredeen 1989). 

No presente, a AAS divide-se em duas vertentes técnicas muito utilizadas: 

espectrometria de absorção atómica com atomização por chama (FAAS) e a espectrometria 

de absorção atómica com atomização eletrotérmica (AAS-GF). Estas duas técnicas 

referenciadas diferem sobretudo na forma como atomizam a amostra sendo que, na FAAS a 

atomização é realizada com recurso a chama, produzida pela combustão de um gás 

combustível (acetileno, hidrogénio ou propano) com um gás oxidante (ar, óxido nitroso ou 

oxigénio), que permite atingir temperaturas elevadas (Costa, 2013). Por outro lado, na AAS-

GF, a amostra é atomizada com recurso a um tubo de grafite por onde passa uma corrente 

elétrica que permite a elevação da temperatura (Costa, 2013). 

1.8.1.1. Espectrometria de absorção atómica com atomização por chama (FAAS) 

Na FAAS a amostra é colocada numa mistura de gases que sustentam a chama 

originada num queimador laminar. A amostra é aspirada e nebuliza em forma de aerossol 

numa câmara de nebulização. A solução é aspirada, mas somente 10% é usada para se obter 

a sua leitura, sendo o resto rejeitado (Figura 11). Perante as altas temperaturas da chama as 

partículas são volatilizadas em átomos livres, dando-se assim a atomização, para obter o 



 

27 
 

máximo do sinal. O nebulizador é constituído por um material inerte, sendo o queimador 

constituído por titânio, resistente a altas temperaturas (Costa, 2013). 

Neste método a amostra não permanece tanto tempo na chama o que a torna numa 

técnica menos sensível, sendo impossíveis medições na gama dos μg/L (ppb) (Costa, 2013). 

 

Figura 11 – Sistema simplificado de funcionamento do AAS-GF. Legenda: HCL – Lâmpada de 

cátodo oco; EDL – Lâmpada de descarga sem elétrodos. Fonte: PerkinElmer12 

A chama pode ser de vários tipos sendo o mais usado a mistura de ar e acetileno num 

elevado nível de oxidação. É uma reação exotérmica entre um combustível e agente oxidante. 

Os combustíveis mais usados são o acetileno, propano, butano, gás natural e hidrogénio e os 

agentes oxidantes o ar, oxigénio e o óxido nitroso (Tabela 8). A chama pode ser classificada 

como oxidante, tendo uma cor azulada; e redutora, tendo uma cor amarelada (Costa, 2013). 

 Tabela 8 – Propriedades dos vários tipos de chama. 

Combustível Oxidante Temperaturas (ºC) Velocidades máximas 

de Queima (cm.s-1) 

Gás natural Ar 1700 – 1900 39 – 43 

Gás natural Oxigénio 2700 – 2800 370 – 390 

Hidrogénio Ar 2000 – 2100 300 – 440 

Hidrogénio Oxigénio 2550 – 2700 900 – 1400 

Acetileno Ar 2100 – 2400 158 – 266 

Acetileno Oxigénio 3050 – 3150 1100 – 2480 

Acetileno Óxido Nitroso 2600 - 2800 285 

Fonte: Almeida, 2013. 

                                                           
12 PerkinElmer, disponível em: http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/ [consultado dia 7 de 

julho de 2017] 

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
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1.8.1.2. Espectrometria de absorção atómica com atomização eletrotérmica (AAS-GF) 

A AAS-GF acarreta algumas vantagens quando comparada com a FAAS dado que, 

permite analisar amostras mais pequenas. Contudo, é uma técnica mais sensível pois pode 

haver contaminação de amostra durante o processo de mineralização (Costa, 2013) (Figura 

12 e 13). 

 

Figura 12 – Esboço de um equipamento de AAS-GF. Legenda: 1- Amostrador automático; 2- Capilar; 

3- Tubo de grafite; 4- Amostra; 5- Fonte de radiação electromagnética; 6- Unidade de programação e controlo 

da temperatura; 7- monocromador; 8- detetor. Fonte: Ribeiro, 2005. 

 

Figura 13 – Sistema simplificado de funcionamento do AAS-GF. Legenda: HCL – Lâmpada de 

cátodo oco; EDL – Lâmpada de descarga sem elétrodos. Fonte: PerkinElmer13 

                                                           
13 PerkinElmer, disponível em: http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/ [consultado dia 7 de 

julho de 2017] 

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/espectrofotometria-de-absorcao-atomica/
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A amostra é colocada num tubo de grafite sendo sujeita a um aquecimento previamente 

estabelecido (Riddle, 1993). A temperatura é programada para aumentar à medida que se 

verifique um aumento de diferença de potencial aplicado à secção transversal da câmara 

aplicando-se o efeito de Joule. A diferença mais importante entre esta técnica e a FAAS é 

que os átomos conservam-se mais tempo no atomizador (1s) tornando-a uma técnica mais 

sensível (Costa, 2013). 

A amostra pode ser introduzida no tubo de grafite manualmente, através de uma 

micropipeta, ou através de um sistema automático (Viets & O´Leary, 1992).  

São conhecidas duas fontes de radiação eletromagnética, nas quais acontece a 

excitação de vários elementos em zonas visíveis do espetro eletromagnético sendo elas a 

lâmpada de cátodo oco (HCL) e a lâmpadas de descarga sem elétrodos (EDL) (Costa, 2013). 

As lâmpadas de cátodo oco são fabricadas num tubo de vidro sendo este preenchido 

com um gás nobre. Numa das extremidades são colocados os elétrodos, tendo sido o cátodo 

feito com o elemento de interesse, sendo neste caso o alumínio e o ânodo incorporado com 

outro elemento, podendo este ser o zircónio ou o tungsténio (Costa, 2013). Na outra 

extremidade é fechada com uma barreira constituída normalmente com quartzo como indica 

na figura 14. 

A atividade destas lâmpadas carateriza-se pela utilização de uma diferença de 

potencial entre o cátodo e o ânodo, fazendo uma descarga dentro da lâmpada a baixa pressão 

e incluindo um gás nobre, néon ou árgon (Costa, 2013). 

 

Figura 14 – Esquema de uma lâmpada de cátodo oco. Fonte: Tork
14 

                                                           
14 Laboratórios Tork, disponível em: https://laboratorios-tork.com.br/servicos/testes-em-materiais/analise-quimica/ [consultado dia 19 de 

julho de 2017] 

https://laboratorios-tork.com.br/servicos/testes-em-materiais/analise-quimica/
https://laboratorios-tork.com.br/servicos/testes-em-materiais/analise-quimica/
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O programa de temperaturas típico numa AAS-GF inclui 4 etapas fundamentais 

(Figura 15) (Ribeiro, 2005): 

✓ Secagem – Na fase da secagem é retirado o solvente sendo utilizado para isso um 

aquecimento a temperaturas próximas às de ebulição do solvente. Há a 

necessidade de ter um aquecimento suave dado que, a amostra não pode ser 

espalhada pelo tubo para não haver resultados com diminuição da sensibilidade e 

da reprodutividade dos resultados. 

✓ Pirólise – Na pirólise eliminamos todos os constituintes da matriz atingindo o 

máximo de temperatura possível, mas sem anular o analito. Nesta fase é 

necessário garantir uma melhor sensibilidade e para isso temos que alterar a 

química da amostra incorporando alteradores químicos. 

✓ Atomização – Na etapa da atomização o tubo de grafite tem de atingir a 

temperatura suficientemente elevada para que esta ocorra, variando de composto 

para composto, e sendo manipulada pela matriz. 

✓ Limpeza – A limpeza dura entre 2 a 3 segundos para prevenir contaminação 

cruzadas entre amostras e desta forma, excluir restos de analito não atomizados 

ou compostos difíceis de vaporizar. 
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Figura 15 – Programa típico de uma AAS-GF. Legenda: 1- secagem; 2- pirólise; 3- atomização; 4- limpeza. 

Fonte: Ribeiro, 2005. 

O atomizador da câmara de grafite é composto por 4 partes: tubo de grafite, ligações 

elétricas, armazenamento de água fria e um fluxo de gás. O tubo de grafite é revestido por 

um fluxo gasoso de árgon, de forma a reduzir a sua oxidação. Convém realçar que o fluxo de 

gás purga os gases desenvolvidos pela matriz das amostras (Viets & O'Leary, 1992). 

Neste método analítico podemos ter interferências, quer químicas ou físicas. As 

interferências químicas são caracterizadas pela reação do analito com os componentes da 

matriz, com o tubo de grafite ou com o gás. Por outro lado, as interferências físicas podem 

ser associadas a diferentes níveis de viscosidade e de tensão superficial (Lajunen, 1992). 

Além das interferências físicas e químicas, também existem espetrais e não espetrais. 

As interferências não espetrais caracterizam-se pela influência no processo de atomização, 

dividindo-se em químicas, de ionização e de matriz. Por outro lado, nas interferências 

espetrais, que se caraterizam por uma absorção de fundo, a absorvância é por vezes alta dada 

a absorção de outras espécies químicas além do elemento de interesse (Ribeiro, 2005). 

Como em todos os métodos, este apresenta igualmente vantagens e desvantagens, 

tendo como vantagens: o uso de volumes baixos de amostra, limites de deteção baixa, 
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doseamento de todos os elementos com concentração na ordem dos µg/L. Em contraste, as 

principais desvantagens são: as interferências com a matriz e com o background, a gama de 

concentração restrita e a vulnerabilidade a fenómenos de contaminação (Tyler, 1995). 

1.8.2. Cromatografia gasosa 

A cromatografia gasosa (GC) é entendida como uma importante técnica instrumental 

de análise e quando acoplada a outros sistemas de deteção melhora o seu desempenho. Uma 

das junções com mais vantagens é a acoplação de um cromatógrafo a um espectrómetro de 

massa (MS) dado que, subjuga vantagens como a alta seletividade e a eficiência da separação. 

Por outro lado, apresenta igualmente vantagens na recolha de informação estrutural e massa 

molar. De forma a obter-se uma melhor junção, urge a necessidade de que nenhuma das 

partes seja afetada pela ligação bem como, garantir a não ocorrência de alterações químicas 

não controladas do analito e consequentemente, perda de amostra (Ribeiro, 2005). 

Esta cromatografia analisa uma mistura através de duas fases: a fase estacionária e a 

fase móvel. Esta técnica diferencia-se por usar um gás inerte, chamado gás de arraste, que 

induz a mistura a percorrer para uma fase estacionária líquida ou sólida (designadas, 

respetivamente, cromatografia gás-líquido e cromatografia gás-sólido) para uma coluna 

cromatográfica. Os gases mais usados são o hidrogénio, o hélio e o azoto (Machado, 2011).  

A amostra é colocada através de uma micro-seringa num injetor previamente 

aquecido, na qual é logo evaporado e levado para a coluna cromatográfica através do gás de 

arraste (Machado, 2011). 

Podemos definir a velocidade dos compostos pela afinidade para com a fase 

estacionária, e estes são detetados por um detetor. O resultado do sinal é expresso em forma 

de gráfico do sinal em função do tempo denominado cromatograma. A concentração da 

amostra podemos definir pela integração da área ou da altura do pico mostrado no gráfico 

(Machado, 2011). 

O cromatógrafo gasoso é constituído pelos seguintes elementos (Figura 16): 

✓ a fonte do gás de arrastamento; 

✓ o injector; 
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✓ a coluna cromatográfica; 

✓ o forno, com temperatura controlada; 

✓ o detector; 

✓ o Sistema de aquisição e processamento de dados (Costa, 1997). 

Figura 16 – Esquema de um cromatógrafo gasoso. 

1.8.3. Método do glucosil-glucose 

O método glucosil-glucose surgiu e começou por ser aplicado pelo Australian Wine 

Research Institute e pode ser utilizado nos diversos extratos das uvas, como descrito por 

Williams et al. (1995) e Iland et al. (1996). Em suma, este método recorre à estrutura dos 

glicosídeos que possuem apenas uma molécula de glucose, estimando, através da determina-

ção da D-glucose libertada por uma hidrólise ácida, a quantidade destes que se encontra pre-

sente no vinho.   

O processo referido, origina a libertação da aglicona odorante e da glucose, uma fra-

ção equimolar bem como, quaisquer outros componentes que se encontram na forma gluco-

silada (Schneider, 2003). Ocorrida a libertação da glucose, esta pode ser doseada por quatro 

métodos distintos: enzimático (Illand et al., 1996), espectrofotometria de infravermelhos por 

transformada de Fourier (FTIR) (Schneider et al., 2004), espectrofotometria de infraverme-

lhos próximos (NIR) e cromatografia líquida (HPLC) (Schneider et al., 2004). 
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Apesar da facilidade e rapidez na obtenção de resultados, o método glucosil-glucose 

tem uma grande desvantagem, a possibilidade de erro dos resultados obtidos dado que, as 

outras moléculas presentes nas uvas podem ligar-se à glucose, como as antocianinas e os 

flavonóis. Contudo, calculando a concentração das antocianinas glucosiladas estas podem ser 

subtraídas à concentração total de glucosil-glucose bem como, provou-se que os flavonóis 

glucosilados não interferem no decorrer do método uma vez que, ficam retidos no cartucho 

Sep-pack C18 (Sepúlveda, 2005). 

1.8.4. Microextração em fase sólida (SPME) 

A SPME tem sido uma técnica usada na GC-MS de forma a extrair compostos volá-

teis e semivoláteis de amostras biológicas (Marques, 2011). 

A SPME é uma técnica que permite a preparação de amostras sem solvente, através 

da extração e concentração de compostos voláteis e não voláteis de líquidos ou headspace 

(espaço resultante do acondicionamento da amostra em sistema fechado) em fibra de sílica 

(Marques, 2011). 

A fibra é frágil e em particular, a de sílica, é um filamento capilar mantido numa 

agulha oca, tendo uma das extremidades idêntica à das colunas cromatográficas (Figura 17). 

Esta membrana comporta-se como uma esponja dado que permite a concentração à sua su-

perfície de analitos orgânicos durante os processos absorção e adsorção da matriz da amostra 

(Marques, 2011). 
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Figura 17 – Dispositivo da fibra de SPME. Legenda: A – Posição da fibra retraída na agulha; B – Posição 

com a fibra exposta. Fonte: Valente e Augusto (2000). 
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2. Material e métodos 

2.1. Objetivos do trabalho 

O principal objetivo desta dissertação consistiu em estudar os efeitos do tratamento 

foliar com silicato de potássio e com silicato de alumínio na composição aromática e metálica 

do mosto dos bagos das uvas de duas castas, Touriga Nacional e Touriga Franca. 

2.2. Ensaio experimental 

Atendendo aos objetivos propostos nesta dissertação o delineamento experimental do 

trabalho consistiu em estudar a ação da aplicação foliar do silicato de alumínio e do silicato 

de potássio na composição aromática e metálica das uvas da vinha biológica da Quinta do 

Orgal. Esta quinta, esta situada na sub-região do Douro Superior entre os 127 e os 330 metros 

de altitude e incorpora o concelho de Vila Nova de Foz Côa (Figura 18). Os vinhedos ocupam 

30 hectares, em solos xistosos com as castas Touriga Nacional e Touriga Franca.   

 

Figura 18 – Localização geográfica da quinta onde foi efetuada a recolha de amostras.  

Para este estudo, foram selecionados nove bardos contíguos em condições 

homogéneas, no que respeita ao solo e ao desenvolvimento vegetativo. Desta forma, foram 

padronizados vários tipos de tratamento, como indica a figura 19. De realçar ainda que este 

estudo se desenvolveu desde o início do pintor até à vindima, através da monitorização de 
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diversas variáveis de natureza fisiológica e vitícola com o intuito de avaliar o efeito do 

silicato de alumínio e do silicato de potássio na composição das uvas em que estes foram 

aplicados. Foram usadas amostras de uvas de vinhas com um sistema de condução (cordão 

bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Esquema de recolha usado na Quinta do Orgal. Legenda: Sik 0,05% - Silicato de potássio com 

concentração a 0,05%. Sik 0,1% - Silicato de potássio com concentração a 0,1%.  

De forma a uma melhor compreensão ao longo do estudo, foram atribuídas 

abreviaturas aos vários tratamentos, como descritas na tabela 9. 
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Tabela 9 – Lista de abreviaturas usadas no estudo. 

Abreviatura Descrição 

TN 0,05 Casta Touriga Nacional com tratamento de silicato de potássio a 0,05% de concentração. 

TN 0,1 Casta Touriga Nacional com tratamento de silicato de potássio a 0,1% de concentração. 

TN Al Casta Touriga Nacional com tratamento de silicato de alumínio a 5% de concentração. 

TN C Casta Touriga Nacional controlo. 

TF C Casta Touriga Franca controlo. 

TF K Casta Touriga Franca com tratamento de silicato de alumínio a 5% de concentração. 

TF 0,05 Casta Touriga Franca com tratamento de silicato de potássio a 0,05% de concentração. 

TF 0,1 Casta Touriga Franca com tratamento de silicato de potássio a 0,1% de concentração. 

 

2.3. Datas de recolha 

 Foram estudadas duas castas (Touriga Nacional e Touriga Franca) sujeitas a 

diferentes tratamentos. Foram recolhidas amostras em sete datas diferentes, iniciada no início 

do pintor, a 26 de julho de 2016 até à data posterior à vindima, a 20 de setembro de 2016 

(Figura 20). Cada bardo foi subdividido em quatro partes, tendo sido recolhidas amostras em 

duas partes. 

  

Figura 20 – Local da recolha de amostras. 
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2.4. Aplicações foliares e datas de aplicação 

Foram utilizadas duas aplicações foliares com as seguintes caraterísticas: 

• Silicato de potássio 

SILI-K 

Silica solúvel: 12,2% (171 g/L) 

K2O: 15% (210 g/L) 
d=1,4 kg/L  

Lote: K09/29 

26 de setembro 2006 (validade 3 anos) 

  Datas de aplicação: 8 de julho de 2016 e 23 de julho de 2016. 

• Silicato de alumínio 
SURROUND WP (Nova Source) - Basf 

Pó molhável 95% p/p caulino 

Rótulo: SP-05-1 

ITEM: NSV 1PLSP0109 

Data de aplicação: 8 de julho de 2016 

 

2.5. Amostragem e preparação de amostras 

As amostras de uvas deste estudo das duas castas tintas Vitis Vinifera (Touriga Nacional 

e Touriga Franca) provenientes da vindima de 2016 da Região Demarcada do Douro, foram 

recolhidas de forma aleatória, e em triplicado, com o objetivo de garantir uma maior 

representatividade. 

Foram recolhidas amostras em sete datas diferentes, de duas zonas diferentes no mesmo 

bardo, tendo sido armazenados os bagos em falcon (Figura 21), à temperatura de -80ºC, e de 

seguida procedeu-se à separação da película, da grainha e da polpa, pesadas posteriormente 

(Figura 22).  
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Figura 21 – Uvas armazenadas em falcons. 

Na polpa da uva foram realizadas várias determinações, tais como, o pH, o ᴼBRIX e o 

doseamento de três metais: potássio, magnésio e o cálcio. Na película foram realizadas 

determinações dos compostos aromáticos na data anterior à da vindima, e do alumínio, na 

data posterior à aplicação do silicato de alumínio e à data anterior à da vindima. 

 

Figura 22 – Separação da película. 

 

2.6. Determinação do pH e do álcool provável 

 Após a trituração da polpa auxiliada por micro-turrax, IKA T 10 basic ULTRA-

TURRAX® Handheld Homogenizer, mediu-se o pH do sobrenadante com recurso ao elétrodo 

de um titulador Schott “Titroline Easy” (Figura 23) previamente calibrado com soluções-

tampão de calibração de pH 4.00 e pH 7.00. 
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Figura 23 – Titulador Schott “Titroline Easy. 

Foi ainda realizada a determinação do álcool provável da polpa, através de uma leitura 

do índice de refração com um refratómetro digital Hanna HI 96813 com compensação 

automática da temperatura (Figura 24). 

 

Figura 24 - Refratómetro digital Hanna HI 96813. 

 

2.7. Preparação do extrato da polpa 

Para a determinação dos três catiões, já referenciados foi utilizada polpa previamente 

centrifugada num aparelho Eppendorf Centrifuge 5804 R a 11000 rotações por minuto 

durante 25 minutos e recolhido o sobrenadante daí resultante. 

Avaliamos a concentração de potássio, magnésio e cálcio por espectrofotometria de 

absorção atómica com atomizador por chama (FAAS) (Figura 25). Para a avaliação do cálcio 

é necessário a junção de 200 µL de amostra, 5,8 mL de água ultra-pura e 0,45 mL de cloreto 
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de estrôncio (5%). Por outro lado, para determinar o potássio e o magnésio foi adicionado à 

amostra (100 µL), 20 mL de água ultra-pura e 0,4 mL de cloreto de césio (5%). 

 

Figura 25 - Espectrofotómetro de absorção atómica com atomizador por chama. 

Para cada elemento é necessário fazer padrões (tabelas 10 e 11) e uma reta padrão.  

Tabela 10 – Soluções de calibração para a determinação do potássio e do Magnésio (em balões volumétricos 

de 25 mL). 

Solução [K]  

mg/L 

[Mg] 

mg/L 

[Cs]% m/v Vol. K (100) 

mL 

Vol. Mg (10) 

mL 

Vol. Cs (5%) 

mL 

Branco 0 0 0,1 0 0 0,5 

#1 2 0,1 0,1 0,5 0,25 0,5 

#2 4 0,2 0,1 1,0 0,50 0,5 

#3 6 0,3 0,1 1,5 0,75 0,5 

#4 8 0,4 0,1 2,0 1,00 0,5 

#5 10 0,5 0,1 2,5 1,25 0,5 

#6 16 0,8 0,1 4,0 2,00 0,5 

#7 20 1,0 0,1 5,0 2,50 0,5 

Legenda: K (100) - Solução com [K] 100 mg/L; Mg (10) -  Solução com [Mg] 10 mg/L; Cs (5%) – Solução com [Cs] de 5 % m/v. Nota: 

Volume final – 25 mL (preencher o volume com água ultra-pura). 
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Tabela 11 - Soluções de calibração para a determinação do Cálcio (em balões volumétricos de 25 mL). 

Solução [Ca] 

mg/L 

[Sr] % 

m/v 

Vol. Ca (50) 

mL 

Vol. Sr (5%) 

mL 

Branco 0 1 0 5 

#1 1 1 0.5 5 

#2 2 1 1.0 5 

#3 3 1 1.5 5 

#4 4 1 2.0 5 

#5 5 1 2.5 5 

#6 8 1 4.0 5 

#7 10 1 5.0 5 

Legenda: Ca (50) - Solução com [Ca] 50 mg/L; Sr (5%) – Solução com [Sr] de 5 % m/v. Nota: Volume final – 25 mL (preencher o 

volume com água ultra-pura). 

2.8. Preparação do extrato da película 

Para a determinação da composição aromática e doseamento de alumínio foram 

utilizadas apenas películas já secas e maceradas individualmente através da utilização manual 

de um almofariz e de um pilão, em azoto líquido. Posteriormente transferiu-se 0,1g, em 

triplicado, do extrato seco para um eppendorf adicionando-lhe 2 mL de uma solução 

hidroalcoólica a 50%, agitada durante uma hora e centrifugada num aparelho Eppendorf 

Centrifuge 5804 R a 11000 rotações por minuto durante 20 minutos. Este processo foi 

repetido até ter sido atingido um volume final de 4 mL. 

2.9. Quantificação do aroma das uvas: fração ligada 

Foi determinado o aroma das uvas através da extração em fase sólida Sep-Pak Plus C18 e 

com extrato de películas (1g/10 mL) resultante da liofilização do triturado de películas numa 

solução de etanol a 50%. Do seguinte modo: 

1. Diluir o extrato, adicionando 20 mL de água a 3,5 mL de extrato (guardamos os 

restantes 4 mL de extrato para a determinação de antocianinas e polifenóis totais, e 

da fração livre do aroma por SPME–GC–MS); 

2. Pré- condicionamento do cartucho C18, passando 10 mL de metanol seguidos de 10 

mL de água (verificando sempre o fluxo de fase líquida que atravessa o cartucho é 

aproximadamente 3 mL/min) (Figura 26); 
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Figura 26 – Sep- Pak vacuum manifold (Millipore). 

 

3. Passar 20 mL de extrato diluído através do cartucho C18 pré-condicionado (absorção 

dos glicósidos) (Figura 27); 

 

Figura 27 – Cartucho C18. 

4. Lavar o cartucho C18 com 3 x 15 mL de água (remoção da glucose livre). 

5. Eluir os glicósidos do cartucho C18 com 1,5 mL de etanol seguidos de 3 mL de água; 

ajustar o volume do eluato de glicósidos a 5 mL de água (obtenção da fração 

glucolisada); 

6. Num tubo de tampa roscada, adicionar 4 mL de H2SO4 2,25 M a uma aliquota de 2 

mL do eluato anterior (a mistura resultante tem 1,5 M de H2SO4 e 10 % vol. etanol). 

Guardar os restantes 3 mL de eluato para a determinação da glicose livre (não 

glicosídica) do eluato; 

7. Aquecer o eluato acidificado a 100 ± 2 °C durante 1 hora (hidrólise dos glucósidos e 

libertação da glicosil – glicose), no final deixar o eluato arrefecer até à temperature 
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ambiente (reservar 5 mL de hidrolisado para a análise da fração ligada do aroma por 

SPME-GC-MS, e guardar o restante para a análise da glicosil-glicose); 

8. Para analisar a fração ligada do aroma colocar 5 mL do hidrolisado do eluato (obtido 

na etapa 7) num vial para SPME e adicionar 5 mL de solução aquosa do padrão 

interno, adicionar a quantidade de NaCl suficiente para saturar a solução. 

2.10. Determinação da glucosil-glucose (G-G) 

Foi doseado o teor de precursores de aroma das uvas provenientes dos diferentes 

tratamentos apenas na última data antes da vindima, pelo método glucosil-glucose (G-G), 

descrito por Villena et al. (2006), que se divide em três etapas, extração dos precursores de 

aroma, hidrólise ácida e dosagem enzimática da glucose. 

Para este procedimento é necessária uma cuvete descartável em acrílico por cada 

amostra e diluir o extrato de acordo com o teor esperado de açúcares (D-glucose + D-frutose) 

na amostra, que neste estudo foi com um fator de diluição de 30. Para esta análise foram 

usadas amostras antes e depois da hidrólise ácida. 

O kit enzimático contém 5 frascos, sendo 3 soluções e 2 suspensões (Tabela 12). 

Tabela 12 – Kit enzimático glucosil-glucose. 

 Conteúdo 

Solução 1 Tampão de imidazole 

Solução 2 NADP+ + ATP 
Suspensão 3 HK + G6PDH 

Suspensão 4 PGI 

Solução 5 Padrão 

 

Para o procedimento em primeiro lugar é necessário na solução 2 do kit enzimático 

adicionar 12 mL de água, e agitar o conteúdo para o dissolver. Sempre que esta solução não 

é necessária conservar esta solução num banho de gelo. Efetuamos as leituras de absorvâncias 

das soluções a 340 nm, em cuvetes descartáveis em acrílico com percurso ótico de 10 mm. 

O procedimento a seguir vem descrito na tabela 13. 
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Tabela 13 – Procedimento do kit enzimático. 

Pipetar para as cuvetes (mL) “Branco dos reagentes”  Amostra ou padrão 

Água Ultra pura (~25°C) 

Sumo diluído ou solução padrão* 

Solução 1  

Solução 2 

2,100 

- 

0,100 

0,100 

2,000 

0,100 

0,100 

0,100 

Misturar**, ler a absorvância a 340 nm (A1) após 3 minutos. Iniciar a reação por adição da: 

Suspensão 3 0,020 0,020 

Misturar**, após a reação ter terminado (10 min) ler a absorvância a 340 n das soluções imediatamente uma 

a seguir à outra (A2). Adicionar: 

Suspensão 4 0,020 0,020 

Misturar**, após a reação ter terminado (10 min) ler a absorvância a 340 n das soluções imediatamente uma 

a seguir à outra (A3). 

*Lavar a ponta descartável da micropipeta com a amostra (ou padrão) antes de transferir a amostra para a cuvete 

**Agitar suavemente a cuvete tapada com Parafilm. 

2.11. Quantificação das antocianinas totais 

Transferir 200 µL de extrato para um tubo de ensaio de 5 mL. Adicionar 3,8 mL de 

solução 1,0 M de HCl, tapar o tubo de ensaio e misturamos por inversão do tubo. Incubar à 

temperatura ambiente durante pelo menos 3 horas.  

De seguida, medir a absorvância a 520 nm do extrato acidificado diluído (A520), numa 

cuvete transparente aos UV com percurso ótico de 10 mm utilizando como referência 

(branco) a água, e registar o valor da absorvância. 

2.12. Compostos aromáticos por GC-MS 

A avaliação dos compostos aromáticos foi efetuada por GC-MS, num sistema Trace 

GC Ultra com espectrómetro de massa. Foram analisadas amostras resultantes da hidrólise 

ácida efetuada no ponto 3.7. Os compostos voláteis foram extraídos por HS-SMPE, após 

adição de 5mL de solução aquosa de padrão interno (2-octanol) e 2g de NaCl a 3,5 mL de 

eluato. As análises foram efectuadas em duplicado.  

A fibra usada foi de Divinilbenzeno/Carboxen/Polidimetilsiloxano 50/30 μm 

(DVB/CAR/PDMS), condicionada a 270 °C por 60 minutos antes da injeção no GC. A fibra 

foi introduzida no espaço de cabeça do frasco de 20 mL com a amostra e ficou exposta 30 
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minutos a 25 °C a 900 rpm. De seguida, a fibra foi inserida no injetor do GC a 250 °C, onde 

permaneceu 3 minutos. 

A separação executou-se usando uma coluna ZB-5 Inferno de fase estacionária 5% 

difenil/95% dimetilpolisiloxano, com 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm de espessura de película, 

com um fluxo de 1 mL/min de hélio como gás de arraste. A temperatura do forno foi 

programada da seguinte forma: 40 °C por 5 min, 5 °C/min até 155 °C, 20 °C/min até 300 °C, 

mantendo-se esta temperatura por 1 minuto. 

O espectrómetro de massa funcionou no modo de varrimento no intervalo de 26 a 250 

m/z. A quantificação efetuou-se pelo método do padrão interno. 

2.13. Análise Estatística 

Os dados estão apresentados como médias ± desvio padrão. Todos os dados obtidos fo-

ram tratados estatisticamente do mesmo modo com recurso ao software Statistica 10. 

Foi efetuada a análise da variância (ANOVA), considerando-se haver diferenças estatis-

ticamente significativas quando p assumia valores menores que 0,05. Aos parâmetros com 

diferenças significativas foi efetuado o teste de comparação de médias de Tukey (TSD - Tu-

key Significant Difference). 
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3. Resultados e Discussão  

Como já referido anteriormente, neste trabalho foram utilizadas duas castas. Os bagos 

de uva foram recolhidos em duplicado de modo aleatório, alternando no que se refere à 

posição do bago dentro de cada cacho. As amostras foram pesadas e determinado o peso 

médio de cada bago, o pH, o álcool provável e a concentração de quatro catiões: cálcio, 

magnésio, potássio e alumínio. Além destas determinações foram ainda avaliadas a 

quantidade de glucosil-glucose e a composição volátil da fração ligada. Para a apresentação 

dos resultados referentes ao estudo das aplicações foliares nas duas castas, recorremos à 

utilização de gráficos que permite uma melhor visualização dos vários parâmetros estudados 

ao longo da maturação.  

A recolha dos bagos iniciou-se no dia 26 de julho de 2016, seguidos dos dias 2, 9, 17, 

23 de agosto e por fim 7 e 20 de setembro (data da vindima). 

3.1. Peso dos bagos 

Foram recolhidos de forma aleatória e em duplicado, bagos de uva de cada tratamento 

para um falcon de 50 mL. Estas amostras foram pesadas e determinado o peso médio de cada 

bago, que constam nas figuras 28 e 29. 

 

Figura 28 – Peso médio dos bagos da casta Touriga Nacional ao longo da maturação sujeita a diferentes 

tratamentos de mitigação. 

Num trabalho efetuado por Roby e Matthews (2004), as videiras foram expostas a 

várias condições de mitigação diferentes (controlo, baixo índice de água, alto défice de água) 

durante o crescimento dos bagos, verificando-se que o défice hídrico promovia o aumento 
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médio da massa dos bagos, indo assim ao encontro do estudo por nós realizado nas castas já 

indicadas, uma vez que, a região estudada sofre condições de mitigação severas.  

 

Figura 29 – Peso médio dos bagos da casta Touriga Franca ao longo da maturação sujeita a diferentes 

tratamentos de mitigação. 

Foram calculados valores médios para cada recolha, podendo assim constatar-se um 

aumento do peso do bago ao longo da maturação para ambas as castas (Tabela 14 e Tabela 

15). Podemos verificar que a casta Touriga Nacional face à casta Touriga Franca apresenta 

um peso mais reduzido do bago. Esta diferença de comportamento está relacionada com o 

facto de a casta Touriga Franca ser uma casta que tem uma resistência mais elevada às 

condições de mitigações verificadas na região onde foi feita a recolha pois, adapta-se a climas 

mais quentes e secos (Böhm, 2010). 

Tabela 14 –Peso médio do bago da Casta Touriga Nacional (média ±desvio padrão) ao longo da 

maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um p<0,05. 

 TN C TN Al TN 0,05 TN 0,1 

26/jul 0,675 ± 0,062a 0,653 ± 0,063a 0,573 ± 0,044a 0,540 ± 0,013a 

02/ago 0,729 ± 0,051a 0,632 ± 0,08a 0,623 ± 0,14ab 0,590 ± 0,02a 

09/ago 0,806 ± 0,05ab 0,695 ± 0,04a 0,667 ± 0,11ab 0,618 ± 0,09a 

17/ago 1,004 ± 0,08bc 1,062 ± 0,01b 0,856 ± 0,12ab 0,962 ± 0,02b 

28/ago 0,991 ± 0,02bc 1,056 ± 0,025b 0,917 ± 0,035ab 1,043 ± 0,116b 

07/set 1,248 ± 0,002d 1,109 ± 0,148b 1,104 ± 0,207b 0,937 ± 0,016b 

20/set 1,193 ± 0,09cd 1,180 ± 0,112b 1,046 ± 0,129 1,090 ± 0,129b 
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No nosso estudo ao dia da vindima na casta Touriga Franca, verificamos valores à 

volta de 1,50 g exceto nas amostras de controlo, onde temos valores de 2,0 g (tabela 15), 

tendo talvez uma inibição de crescimento médio dos bagos por parte das aplicações foliares. 

Segundo o estudo realizado na região vitivinícola do Dão, na casta Touriga Nacional, 

efetuado por Camilo (2009), esta adquiriu valores de peso médio do bago de 2,10g a 2,60g, 

como resultado da utilização de poda manual. Este estudo obteve valores bastantes superiores 

comparativamente com os nossos resultados. 

Tabela 15 – Peso médio do bago da casta Touriga Franca (média ±desvio padrão) ao longo da maturação. 

Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um p<0,05. 

 TF C TF Al TF 0,05 TF 0,1 

26/jul 1,005 ± 0,106a 0,920 ± 0,041a 1,043 ± 0,021a 0,916 ± 0,188a 

02/ago 1,107 ± 0,328ab 1,191 ± 0,005a 1,051 ± 0,149a 1,118 ± 0,213ab 

09/ago 1,507 ± 0,157abc 1,201 ± 0,407b 1,052 ± 0,479a 1,156 ± 0,228ab 

17/ago 1,587 ± 0,041abc 1,536 ± 0,014ab 1,278 ± 0,080a 1,600 ± 0,170b 

28/ago 1,691 ± 0,023bc 1,473 ± 0,171ab 1,324 ± 0,035a 1,432 ± 0,123ab 

07/set 1,577 ± 0,027abc 1,518 ± 0,029ab 1,430 ± 0,140a 1,414 ± 0,034ab 

20/set 2,011 ± 0,204c 1,593 ± 0,198ab 1,593 ± 0,023a 1,560 ± 0,038b 

Os resultados obtidos no trabalho realizado por Pimenta (2017) sobre a influência da 

forma de condução na produtividade e qualidade da casta Touriga Nacional, constata-se que 

também aqui o nosso trabalho apresenta valores inferiores. Neste parâmetro, o autor obteve 

um valor médio de 2,01g na condução de cordão bilateral.  

Böhm (2007) avalia o peso do bago da casta Touriga Nacional como pequeno e com 

um valor médio entre os 0,90-1,80g, indo assim ao encontro dos valores por nós obtidos no 

decorrer deste trabalho.  

Pinto (2015), ao avaliar a variabilidade espacial da produtividade e qualidade na casta 

Touriga Nacional, na região vitivinícola do Alentejo, no ano de 2015, obteve valores 

superiores nesta variável, um peso médio do bago de 1,62g. 

Lima (2014) efetuou um estudo na região Demarcada do Douro com a casta Touriga 

Franca e constatou que à data de vindima, esta apresentava um peso médio de 1,40g, valor 

superior ao obtido por nós neste estudo. 

 Num estudo realizado por Teixeira (2015) sobre os efeitos estratégicos de rega 

deficitária sobre o rendimento e a qualidade da casta Touriga Franca na região Demarcada 

do Douro, este obteve um valor de 1,64g, próximo ao obtido neste trabalho. 
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3.2. pH 

As amostras do bago da uva foram separadas em película, grainha e polpa, sendo esta 

última esmagada para a determinação do pH. No que toca a este parâmetro podemos verificar 

um aumento gradual ao longo da maturação, como podemos ver na figura 30 e 31. 

 

Figura 30 – pH do mosto das uvas na casta Touriga Nacional ao longo da maturação sujeita a diferentes 

tratamentos de mitigação. 

Oliveira (2003) num estudo de análise do comportamento vitivinícola da casta 

“Touriga Nacional”, na Região Demarcada do Douro, obteve valores de pH à volta de 4,15, 

valores semelhantes aos do nosso mosto à data de vindima. 

 

Figura 31 – pH do mosto das uvas na casta Touriga Franca ao longo da maturação sujeita a diferentes 

tratamentos de mitigação. 

Comparando os resultados de Pimenta (2017) sobre a influência da forma de 

condução na produtividade e qualidade das uvas da casta Touriga Nacional, constata-se que 
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este obteve valores inferiores aos nossos, nomeadamente para os valores de pH em cordão 

bilateral de 3,73 e de guyot simples de 3,51. 

Num ensaio realizado no Dão por Castro et al. (2007), os valores de pH obtidos eram 

inferiores aos registados no potencial de maturação da casta Touriga Nacional em diferentes 

regiões (Dão, Bairrada e Vinhos Verdes). 

Através de uma comparação dos resultados obtidos no nosso trabalho e os alcançados 

por Lima (2014) para a casta Touriga Franca na região do Douro e por Sereno (2009) na 

região do Tejo, pode observar-se que os valores de pH são superiores aos verificados por 

estes autores. 

Tabela 16 –pH do mosto das uvas da Casta Touriga Nacional (média ±desvio padrão) ao longo da maturação. 

Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um p<0,05. 

 TN C TN Al TN 0,05 TN 0,1 

26/jul 2,77 ± 0,02a 2,79 ± 0,02a 2,77 ± 0,04a 2,78 ± 0,04a 

02/ago 2,93 ± 0,09a 2,84 ± 0,04ab 2,89 ± 0,04ab 2,83 ± 0,01a 

09/ago 3,05 ± 0,00ab 2,97 ± 0,06abc 2,96 ± 0,08ab 3,00 ± 0,06a 

17/ago 3,46 ± 0,00c 3,22 ± 0,04bc 3,28 ± 0,16bc 3,33 ± 0,03b 

28/ago 3,37 ± 0,16bc 3,35 ± 0,11c 3,48 ± 0,22c 3,54 ± 0,04b 

07/set 3,91 ± 0,16d 3,89 ± 0,20d 3,95 ± 0,04d 4,06 ± 0,12c 

20/set 4,19 ± 0,08d 4,07 ± 0,11d 4,26 ± 0,00d 4,21 ± 0,09c 

Num estudo realizado por Teixeira (2015) sobre os efeitos estratégicos da rega 

deficitária sobre o rendimento e a qualidade da casta Touriga Franca na região Demarcada 

do Douro os valores de pH registados de 3,80, são inferiores ao do nosso estudo. 

Tabela 17 –pH do mosto das uvas da Casta Touriga Franca (média ±desvio padrão) ao longo da maturação. 

Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um p<0,05. 

 TF C TF Al TF 0,05 TF 0,1 

26/jul 2,86 ± 0,01a 2,86 ± 0,01a 2,88 ± 0,01a 2,91 ± 0,03a 

02/ago 2,99 ± 0,02a 3,06 ± 0,03ab 3,10 ± 0,03a 3,07 ± 0,08a 

09/ago 3,23 ± 0,00b 3,22 ± 0,01ab 3,27 ± 0,18a 3,25 ± 0,25a 

17/ago 3,68 ± 0,14c 3,68 ± 0,12bc 3,81 ± 0,12b 3,84 ± 0,08b 

28/ago 3,60 ± 0,00c 3,65 ± 0,21bc 3,99 ± 0,11bc 4,01 ± 0,06b 

07/set 4,06 ± 0,01d 3,92 ± 0,24c 4,30 ± 0,13cd 4,21 ± 0,01b 

20/set 4,34 ± 0,01e 4,29 ± 0,25c 4,71 ± 0,06d 4,67 ± 0,01c 
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3.3. Álcool provável 

Outro parâmetro que foi avaliado na polpa das uvas foi o álcool provável. O álcool 

provável ao longo da maturação aumentou gradualmente nas duas castas. Ao longo da 

maturação há um aumento de acumulação de açúcar no bago que é acompanhada por um 

aumento do álcool provável (Figura 32 e 33). Podemos afirmar que as medidas de mitigação 

na sub-região do Douro não influenciaram esta variável. 

 

Figura 32 – Álcool provável ao longo da maturação do mosto das uvas da casta Touriga Nacional sujeita a 

diferentes tratamentos de mitigação. 

 

Pimenta (2017) num trabalho sobre a influência da forma de condução da videira na 

produtividade e qualidade das uvas da casta Touriga Nacional, obteve valores inferiores no 

álcool provável comparativamente aos valores obtidos no nosso trabalho. Obtendo valores 

de 11,5% vol. em uvas de vinhas com condução em cordão bilateral e de 11,7% vol. nas uvas 

das vinhas com condução de guyot simples. 
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Figura 33 – Álcool provável ao longo da maturação do mosto das uvas da casta Touriga Franca sujeita a 

diferentes tratamentos de mitigação. 

Para Böhm (2007) as uvas da casta Touriga Nacional possuem um álcool provável de 

14% vol. Em comparação com os valores obtidos neste trabalho verifica-se que registamos 

valores mais baixos para esta variável. 

 

Tabela 18 – Álcool provável do mosto das uvas da Casta Touriga Nacional (média ±desvio padrão) ao longo 

da maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um p<0,05. 

 TN C TN Al TN 0,05 TN 0,1 

26/jul 5,6 ± 0,1a 5,4 ± 0,2a 5,4 ± 0,2a 5,4 ± 0,1a 

02/ago 8,4 ± 0,1ab 7,8 ± 0,8a 8,4 ± 1,6ab 8,6 ± 0,6b 

09/ago 12,8 ± 1,5cd 12,2 ± 1,8b 11,5 ± 1,7bc 11,0 ± 2,1c 

17/ago 9,6 ± 0,2bc 11,2 ± 0,1c 11,3 ± 0,0d 10,6 ± 1,8f 

28/ago 10,6 ± 1,4bcd 11,7±0,1b 11,5 ± 0,4bc 11,6 ± 1,7cd 

07/set 12,8 ± 0,9cd 12,8 ± 0,1b 13,4 ± 0,6c 13,5 ± 0,4e 

20/set 13,4 ± 0,0d 13,0 ± 0,1b 12,9 ± 0,0c 12,7 ± 0,2de 

Meireles (2013) num estudo de controlo de maturação obteve valores de álcool 

provável, para as uvas da casta Touriga Nacional, de 12,5% vol., valor mais semelhante aos 

obtidos no presente estudo. 
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Tabela 19 – Álcool provável do mosto das uvas da Casta Touriga Franca (média ±desvio padrão) ao longo da 

maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um p<0,05. 

 TF C TF Al TF 0,05 TF 0,1 

26/jul 9,3 ± 0,1a 5,1 ± 0,9a 5,5 ± 0,6a 5,4 ± 0,7ab 

02/ago 5,6 ± 2,3a 6,6 ± 0,3ab 6,5 ± 2,8a 7,4 ± 2,5ab 

09/ago 9,1 ± 0,1b 8,3 ± 0,8b 9,0 ± 2,6a 8,8 ± 2,3b 

17/ago 10,2 ± 0,6a 10,6 ± 1,2a 11,3 ± 0,0a 10,4 ± 0,0a 

28/ago 11,0 ± 1,1a 11,0 ± 0,7a 11,0 ± 0,6a 12,2 ± 0,8ab 

07/set 11,9 ± 0,6a 12,4 ± 0,8ab 13,4 ± 0,1a 13,0 ± 0,1ab 

20/set 12,2 ± 0,1a 12,5 ± 0,6ab 13,2 ± 0,3a 13,0 ± 0,8ab 

Comparando com dados do presente estudo com os realizados por Correia (2014), 

constata-se que nestes se obtiveram valores de álcool provável dentro do intervalo (9,80-

14,80). 

Teixeira (2015) ao estudar o efeito estratégico da rega deficitária sobre o rendimento 

e a qualidade das uvas da casta Touriga Franca na região Demarcada do Douro, obteve 

valores de álcool provável de 11,40 % vol., valores inferiores aos do presente trabalho. 

3.4. Cálcio 

Para avaliar a influência das aplicações foliares na concentração de cálcio das duas 

castas em estudo foi determinado este composto na polpa das uvas (figura 34 e 35). 

 

Figura 34 – Concentração de cálcio do mosto das uvas na casta Touriga Nacional ao longo da maturação 

sujeita a diferentes tratamentos de mitigação. 

A análise da concentração de cálcio na polpa das uvas mostrou uma diminuição deste 

composto ao longo da maturação, nomeadamente na polpa das uvas da casta Touriga 
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Nacional. Por outro lado, na polpa das uvas da casta Touriga Franca há oscilações na 

concentração de cálcio e apenas num tratamento se obtiveram valores mais elevados do que 

o normal. No nosso trabalho, e no que concerne às duas castas em estudo, podemos verificar 

um decréscimo de concentração nas amostras sujeitas aos tratamentos foliares.  

 

Figura 35 – Concentração de cálcio do mosto das uvas na casta Touriga Franca ao longo da maturação sujeita 

a diferentes tratamentos de mitigação. 

Grande parte dos catiões são transportados pela seiva do xilema, estando este facto 

diretamente relacionado com a quantidade de água transpirada pela planta. Após o pintor, 

devido às alterações na película da uva e degeneração dos estomas, a intensidade de 

transpiração diminui bastante, o que pressupõe idêntica diminuição na translocação dos 

catiões (Andrade, 2012), o que explica o acentuado decréscimo no dia 2 de agosto, data do 

início do pintor. 

Donéche & Chardonnet (1992) enunciam que ao longo da maturação existe uma 

acumulação de cálcio nos bagos, contudo, tal não é verificado no presente estudo, sendo mais 

evidente na casta Touriga Nacional (tabela 20 e 21). 
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Tabela 20 – Concentração de cálcio do mosto das uvas  da Casta Touriga Nacional (média ±desvio 

padrão) ao longo da maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para 

um p<0,05. 

 TN C TN Al TN 0,05 TN 0,1 

26/jul 111,5 ± 21,1a 121,6 ± 26,6a 117,1 ± 26,3a 130,0 ± 47,9a 

02/ago 459 ± 2,3b 68,7 ± 27,6a 78,2 ± 57,3a 73,2 ± 28,0a 

09/ago 107,2 ± 2,8a 55,5 ± 51,4a 35,5 ± 15,9a 66,5 ± 19,5a 

17/ago 84,6 ± 15,8ab 60,0 ± 0,7a 71,5 ± 11,7a 85,3 ± 1,8a 

28/ago 82,2 ± 14,8ab 65,6 ± 5,4a 56,1 ± 5,0a 57,7 ± 0,9a 

07/set 75,3 ± 12,2ab 58,2 ± 12,6a 83,3 ± 16,7a 75,0 ± 14,8a 

20/set 65,0 ± 9,5ab 56,5 ± 1,9a 98,4 ± 7,4a 69,0 ± 4,4a 

Rizzon & Miele (2005) num estudo de correção do mosto da uva Isabel com 

diferentes produtos na Serra Gaúcha, obtiveram valores de concentração de cálcio no mosto 

de 68,4 mg/L, valores semelhantes aos obtidos no presente estudo, exceto aos da amostra da 

casta Touriga Nacional com a aplicação foliar de silicato de potássio a 0,05% que apresenta 

valores superiores.  

Tabela 21 – Concentração de cálcio do mosto das uvas da Casta Touriga Franca (média ±desvio padrão) ao 

longo da maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um 

p<0,05. 

 TF C TF Al TF 0,05 TF 0,1 

26/jul 104,5 ± 13,8a 92,9 ± 30,5a 78,5 ± 13,8a 98,0 ± 2,0a 

02/ago 96,4 ± 50,8a 53,7 ± 17,2a 79,4 ± 24,3a 71,9 ± 20,8a 

09/ago 87,7 ± 13,2a 78,4 ± 4,3a 160,8 ± 97,7a 109,3 ± 40,7a 

17/ago 57,6 ± 16,6a 76,1 ± 8,0a 86,5 ± 19,0a 101,6 ± 13,7a 

28/ago 73,1 ± 11,3a 74,6 ± 9,0a 73,1 ± 4,0a 60,6 ± 1,1a 

07/set 86,5 ± 1,0a 84,2 ± 8,4a 89,8 ± 11,9a 84,9 ± 9,8a 

20/set 58,7 ± 16,2a 68,6 ± 2,7a 67,8 ± 2,6a 71,5 ± 16,7a 

 

3.5. Magnésio 

 A concentração do magnésio também foi analisada na polpa das uvas das duas castas, 

verificando-se na polpa das uvas de ambas as castas uma diminuição ao longo da maturação, 

sendo este valor reduzido para metade na última data quando comparada com a primeira data 

de recolha (Figura 36 e 37).  
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A análise da concentração do teor de magnésio revelou que as aplicações foliares 

efetuadas não influenciam em nada o comportamento do transporte do magnésio na videira. 

 

 

Figura 36 – Concentração de magnésio do mosto das uvas na casta Touriga Nacional ao logo da maturação 

sujeita a diferentes tratamentos de mitigação. 

Szöke et al. (1992) verificaram uma ligeira acumulação de magnésio na data do 

pintor, tendo obtido valores próximos aos registados por nós nas duas castas estudadas. 

 

Figura 37 – Concentração de magnésio do mosto das uvas na casta Touriga Franca ao longo da maturação 

sujeita a diferentes tratamentos de mitigação. 

Pacheco et al. (1990) e Parejo et al. (1992) verificaram que o teor em magnésio 

aumenta nas folhas ao longo da maturação, diminuindo nos cachos, tal como verificável no 

presente estudo.  
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Tabela 22 – Concentração de magnésio do mosto das uvas da Casta Touriga Nacional (média ±desvio 

padrão) ao longo da maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para 

um p<0,05. 

 TN C TN Al TN 0,05 TN 0,1 

26/jul 163,9 ± 69,2 121,6 ± 26,6 185,3 ± 16,9 223,6 ± 23,2 

02/ago 122,5 ± 47,5 142,0 ± 39,4 172,8 ± 28,7 166,5 ± 32,6 

09/ago 116,8 ± 25,8 95,7 ± 1,5 105,7 ± 2,9 129,5 ± 9,7 

17/ago 117,7 ± 4,3 93,2 ± 8,2 105,5 ± 28,2 112,4 ± 1,2 

28/ago 91,2 ± 25,0 86,6 ± 21,2 80,6 ± 1,2 80,3 ± 7,7 

07/set 101,1 ± 5,8 86,9 ± 13,0 102,0 ± 18,3 127,0 ± 20,0 

20/set 78,9 ± 1,5 83,0 ± 7,9 94,5 ± 13,1 84,3 ± 1,5 

O valor médio da concentração de magnésio no mosto determinado por Borges (2008) 

foi de150 mg/L, valor muito superior ao obtido no presente estudo nas duas castas em estudo 

e nos diferentes tratamentos efetuados. 

Tabela 23 – Concentração de magnésio do mosto das uvas da Casta Touriga Franca (média ±desvio padrão) 

ao longo da maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um 

p<0,05. 

 TF C TF Al TF 0,05 TF 0,1 

26/jul 139,9 ±21,8 140,3 ± 19,8 138,3 ± 39,0 147,9 ± 27,9 

02/ago 118,0 ± 44,8 106,0 ± 17,6 153,5 ± 4,1 154,4 ± 63,2 

09/ago 89,5 ± 3,0 112,1 ± 23,8 137,8 ± 45,5 121,7 ± 15,8 

17/ago 101,9 ± 19,8 95,6 ± 10,9 103,0 ± 17,2 96,4 ± 7,8 

28/ago 102,7 ± 15,6 99,2 ± 12,1 92,7 ± 8,9 86,9 ± 0,7 

07/set 106,4 ± 30,4 84,5 ± 7,4 132,5 ± 13,9 89,7 ± 7,2 

20/set 83,5 ± 6,7 84,8 ± 2,8 100,5 ± 1,3 93,3 ± 1,1 

 

3.6. Potássio 

A concentração de potássio também foi determinada na polpa das uvas das duas castas 

(figura 38 e 39). 



 

60 
 

 

Figura 38 – Concentração de potássio do mosto das uvas na casta Touriga Nacional ao longo da maturação 

sujeita a diferentes tratamentos de mitigação. 

 

Figura 39 – Concentração de potássio do mosto das uvas na casta Touriga Franca ao longo da maturação 

sujeita a diferentes tratamentos de mitigação. 

Foi analisado ao longo da maturação a concentração em potássio da polpa das uvas 

das duas castas, verificando-se um aumento da concentração na primeira data face às outras 

devido à aplicação de silicato de potássio. Neste estudo, foi igualmente possível constatar um 

aumento da concentração de potássio na última data. O potássio permite a deslocação de 

açúcares derivados da fotossíntese, e como existe um aumento de açúcares, potencia-se uma 

acumulação de potássio no bago (Schaller et al., 1992) (Figuras 38 e 39).  

O floema permite a translocação de açúcares provenientes da fotossíntese. A par 

deste, também o potássio é um dos raros elementos minerais transportados pela seiva através 

desta via. Assim, durante a maturação, o aumento da concentração de potássio na uva está 
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diretamente relacionado com a acumulação cinética do açúcar (Andrade, 2012), tal como é 

verificado no presente trabalho (tabelas 24 e 25).  

Tabela 24 – Concentração de potássio do mosto das uvas da Casta Touriga Nacional (média ±desvio padrão) 

ao longo da maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um 

p<0,05. 

 TN C TN Al TN 0,05 TN 0,1 

26/jul 646,2 ± 6,2a 685,0 ± 47,5bcd 568,9 ± 60,6bab 729,7 ± 12,8 

02/ago 358,9 ± 25,4a 346,1 ± 23,3a 468,1 ± 139,2ab 336,7 ± 19,7a 

09/ago 584,8 ± 343,4a 477,8 ± 48,82ab 879,8 ± 236,1bc 856,1 ± 45,7b 

17/ago 585,9 ± 141,6a 362,0 ± 71,5a 244,9 ± 63,83a 358,9 ± 57,1a 

28/ago 503,7± 40,3a 516,0 ± 11,5abc 336,3 ± 81,1a 410,2 ± 65,6a 

07/set 767,9 ± 166,0a 861,9 ± 108,1d 841,1 ± 65,0bc 808,1 ± 39,1b 

20/set 839,6 ± 84,6a 792,7 ± 110,1cd 1113,7 ± 12,8c 806,5 ± 75,9b 

 

Tabela 25 – Concentração de potássio do mosto das uvas da Casta Touriga Franca (média ±desvio padrão) ao 

longo da maturação. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si para um 

p<0,05. 

 TF C TF Al TF 0,05 TF 0,1 

26/jul 795,8 ± 92,0a 782,8 ± 47,4ab 701,0 ± 168,1abc 740,3 ± 104,9a 

02/ago 382,3 ± 50,2a 287,9± 82,4a 318,5 ± 5,7a 343,2 ± 103,8a 

09/ago 629,4 ± 344,7a 356,9 ± 38,0ab 406,4 ± 73,3ab 308,6 ± 144,2a 

17/ago 502,4 ± 114,1a 393,1 ± 57,7ab 413,0 ± 57,8ab 595,8 ± 340,2a 

28/ago 468,8± 23,1a 391,1 ± 13,5ab 644,3 ± 291,8abc 459,9 ± 96,5a 

07/set 548,9 ± 64,5a 611,1 ± 197,8ab 1184,4 ± 386,6bc 898,3 ± 78,9ab 

20/set 1084,6 ± 283,9a 853,0 ± 265,6b 1384,7 ± 167,7c 1446,1 ± 7,3b 

Rizzon & Miele (2005) no estudo de mosto de uva da casta Isabel na Serra Gaúcha, 

obtiveram valores de concentração de potássio no mosto de 824 mg/L, valores semelhantes 

aos obtidos no presente estudo no que toca à casta Touriga Nacional, enquanto os valores 

obtidos para a casta Touriga Franca são superiores (tabelas 24 e 25). 

Borges (2008) indicou valor médio de concentração de potássio no mosto na ordem 

dos 1000 mg/L. Ao nível do presente estudo, constatam-se valores semelhantes a estes ao 

nível da polpa das uvas da casta Touriga Franca, não se tendo verificado o mesmo com a 

polpa das uvas da casta Touriga Nacional onde se registaram valores mais reduzidos (tabelas 

20 e 21). 
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3.7. Alumínio 

No que concerne ao estudo da concentração de alumínio, apenas foram selecionadas 

amostras da primeira e últimas datas tendo em conta os períodos de aplicação de silicato de 

alumínio. A aplicação foliar foi dia 8 de julho, dias antes da primeira recolha, por isso, foi 

necessário verificar a quantidade de alumínio na primeira data. Também era necessário 

verificar se o alumínio continuava presente na última recolha, data da vindima. Depois de 

analisadas estas duas recolhas verificou-se uma diminuição da concentração de alumínio nas 

uvas da casta Touriga Nacional e um ligeiro aumento da concentração nas uvas da casta 

Touriga Franca (Figura 40). 

 

Figura 40 – Concentração de alumínio no extrato da película da casta Touriga Nacional e da casta Touriga 

Franca sujeitas a diferentes tratamentos. 

Borges (2008) refere que a concentração média do alumínio nas amostras das 

películas se deve centrar nos 2 mg/L, o que não é verificável nos resultados obtidos no 

presente trabalho associados às amostras onde foi efetuada a aplicação foliar. 

Tabela 26 – Concentração do alumínio no extrato da película (média ±desvio padrão) das uvas das castas 

Touriga Nacional e Touriga Franca. Valores com a mesma letra não são significativamente diferentes entre si 

para um p<0,05. 

  TN Al TN C TF Al TF C 

Primeira Data 5,38 ± 1,32a 0,34 ± 0,02a 4,09 ± 0,28a 0,36 ± 0,09a 

Última Data 4,63 ± 0,93a 0,34 ± 0,04a 4,62 ± 0,63a 0,39 ± 0,00a 
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Assim, procedeu-se ao estudo da concentração do alumínio no vinho, tendo-se 

concluído que há presença de alumínio nas amostras de película com tratamento com silicato 

de alumínio que permanece detetável no vinho (Figura 41). Para este estudo, as amostras de 

vinho utilizadas foram recolhidas no âmbito do trabalho de dissertação realizado pela aluna 

Isabel Rodrigues (Rodrigues, 2018). 

 

Figura 41 – Concentração de alumínio no vinho. 

A presença do alumínio no vinho é de natureza exógena, associada à aplicação foliar 

de silicato de alumínio. Para Larroque et al. (1994); Taylor et al. (2003); Jos et al. (2004), o 

teor deste composto nos vinhos é normalmente inferior a 2 mg/L.  

3.8. Glucosil-glicose 

A análise do nível de glucosil-glicose em ambas as castas, Touriga Nacional e Touriga 

Franca, mostrou que existe uma variação mais significativa entre as amostras da primeira 

casta (Tabela 27). Nesta análise não foi possível realizar repetições pois, é um método 

dispendioso, contudo, nas condições onde foram recolhidas as amostras podemos verificar 

que entre castas há diferenças consideráveis ao nível do potencial aromático. Notamos um 

potencial aromático mais acentuado a nível da casta Touriga Franca. 

Após uma análise cuidada à tabela 27 também se denota que, na casta Touriga 

Nacional, os tratamentos com silicato de potássio sofrem um pequeno decréscimo em relação 

ao controlo, acontecendo o mesmo com o tratamento de silicato de alumínio. Quando 

analisada a casta Touriga Franca, esta variação não se verifica de forma tão vincada. 
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Tabela 27 - Quantidade de glucosil-glucose na película liofilizada das uvas das castas Touriga 

Nacional e Touriga Franca. 

Amostra Glucosil-Glicose na película liofilizada (umol/g) 

TN 0,05 14,5 

TN 0,1 11,1 

TN Al 18,2 

TN C 21,2 

TF C 24,2 

TF Al 26,6 

TF 0,1 25,6 

TF 0,05 22,3 

 

Na Tabela 27 encontram-se os valores dos precursores de aroma à data da vindima, 

em µmol/bago, onde é possível verificar que as uvas da casta Touriga Nacional apresenta 

valores entre 11,1-21,2 µmol/g e as uvas da casta Touriga Franca entre 22,3-26,6 µmol/g, 

dependendo do tratamento da amostra.  

Dias (2011), com o estudo realizado à avaliação de taninos condensados, antocianinas 

e precursores de aroma ao longo da maturação em castas tintas, obteve valores mais reduzidos 

que os registados no presente trabalho, na mesma da sub-região, nomeadamente 15,5 µmol/g 

para as uvas da casta Touriga Nacional e 8,0 µmol/g para as uvas da casta Touriga Franca. 

Santos (2007) com o estudo sobre a influência dos filmes refletores na qualidade da 

uva e a análise dos metabolitos secundários glicosilados pelo método glucosil-glucose, 

também obteve valores mais baixos, quando comparados com os do presente trabalho, para 

as uvas da casta Touriga Nacional, de 6,3-6,4 µmol/bago. 

Morais (2012) no estudo da evolução de precursores de aroma, proteínas e compostos 

fenólicos ao longo da maturação de uvas de castas portuguesas, no Alentejo, verificou que 

os precursores de aromas assumem um valor mais elevado nas uvas da casta Touriga 

Nacional do que nas uvas da casta Touriga Fraca, não tendo o mesmo sido constatável no 

presente estudo. 
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3.9. Compostos aromáticos por GC-MS 

 A composição volátil do mosto é constituída maioritariamente por álcoois, ésteres e 

aldeídos e em menor quantidade pelas cetonas, ácidos e terpenóides. Os ésteres são uma das 

principais classes de compostos no mosto (Silva, 2012).  

 Os álcoois e os ácidos existem no mosto devido a operações pré-fermentativas, como 

o esmagamento (Ribéreau-Gayon et al., 2006). A presença de compostos terpénicos nas uvas 

pode estar na forma livre ou ligada podendo ser libertadas por ação de enzimas presentes nas 

películas durante o processo de esmagamento (Palomo et al., 2005). 

 Na análise realizada apenas foram detetados ésteres etílicos, sendo a classe mais re-

presentativa, tendo sido identificados apenas quatro compostos. Os compostos identificados 

foram hexanoato de etilo, octanoato de etilo, nonanoato de etilo e o dodecanoato de etilo. 

Estes compostos estão associados a aromas a banana e ananás (octanoato de etilo), manga 

(dodecanoato de etilo), a frutado (hexaoato de etilo) e um aroma floral (nonanoato de etilo) 

(Rocha et al., 2004).  

Nas figuras 42 e 43 estão representados os compostos que foram identificados na 

fração volátil do mosto pela quantificação do método do padrão interno. 

 

Figura 42 – Razão da área dos compostos aromáticos analisados nos cromatogramas, da casta Touriga 

Nacional. 
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Figura 43 – Razão da área dos compostos aromáticos analisados nos cromatogramas, da casta Touriga 

Franca. 

No que concerne à composição volátil da fração ligada do mosto nas duas castas em 

estudo deparamo-nos apenas com a deteção de ésteres. Na comparação entre as duas castas 

constatamos a ausência de hexanoato de etilo nas uvas da casta Touriga Franca.  

Nas uvas da casta Touriga Nacional, o composto hexanoato de etilo é detetado apenas 

nas amostras com as aplicações foliares, apesar da razão da área ser pequena. Os compostos 

octanoato de etilo e nonanoato de etilo estão presentes em todos os tratamentos, apesar de 

nas amostras com as aplicações foliares de silicato de alumínio e silicato de potássio a 0,05% 

serem superiores ao ensaio controlo. Já o composto dodecanoato de etilo está mais evidente 

na amostra de controlo, sendo a sua presença menos notória nas amostras com aplicações 

foliares.  

Na casta Touriga Franca, o composto hexanato de etilo presente na outra casta em 

estudo já não é detetado. O composto octanoato de etilo está presente em todas as amostras, 

com menos evidência nas amostras de controlo. O composto nonanoato não se encontra pre-

sente nas amostras da aplicação foliar de silicato de potássio, sendo detetado em menor quan-

tidade na aplicação foliar de silicato de potássio quando comparada com as amostras de con-

trolo. Por fim, o composto dodecanoato de etilo foi suprimido pela aplicação foliar de silicato 

de alumínio e está presente na aplicação foliar de silicato de potássio. A razão da área diminui 

quando diminuímos a concentração de silicato de potássio. 

Silva (2012) no estudo da avaliação dos compostos fenólicos e voláteis ao longo da 

vinificação obteve valores superiores aos que obtivemos no presente trabalho, tendo como 
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exemplo o hexanoato de etilo de 302 x 105 face aos 3,4 x 105 registados no presente estudo 

(Anexo 2).  
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Conclusões 

 Com base nos resultados apresentados foi possível observar que o peso médio dos 

bagos não é influenciável pelo défice hídrico e pelas condições de mitigação sentidas na 

região. Concluímos também que as uvas da casta Touriga Nacional face às uvas da casta 

Touriga Franca apresenta um peso menor, devido a esta última estar mais adaptada a 

condições de mitigação severas. Denotamos também que nas uvas da casta Touriga Franca 

há variações de peso médio no que concerne às amostras com as aplicações foliares, inibindo 

assim o seu crescimento, 

 Foram avaliados o pH e o álcool provável do mosto das uvas das duas castas, 

verificando-se que as aplicações foliares e as condições de mitigação sentidas nesta região 

não influenciaram a sua normal evolução. 

 Na polpa das uvas das duas castas foram analisados três catiões: cálcio, magnésio e 

potássio. No que se refere à concentração de cálcio, existe um decréscimo nas amostras com 

aplicações foliares. A concentração de magnésio teve um comportamento normal, 

diminuindo ao longo da maturação, não tendo as aplicações foliares influenciadas este catião. 

Na concentração do potássio apenas se verificou uma maior concentração na primeira data, 

devido à aplicação do silicato de potássio nas datas anterior à primeira recolha, tendo um 

comportamento normal nas restantes datas. 

 O alumínio foi analisado na película das uvas das duas castas em estudo, na primeira 

e última data de recolha e verificou-se que a aplicação de silicato de alumínio influencia a 

sua concentração na pelicula das uvas. Assim, pode concluir-se que a aplicação foliar levou 

a um aumento da concentração do alumínio. Posto isto, surgiu a necessidade de auferir a 

possível passagem do alumínio para o vinho e, a partir das microvinificações realizadas no 

âmbito do estudo da dissertação da aluna Isabel Rodrigues, concluímos que tal tinha 

sucedido. 

 Realizou-se também uma análise aos precursores de aroma, concluindo que as uvas 

da casta Touriga Franca são mais aromática quando comparadas com as uvas da casta 

Touriga Nacional. A par disto, pode-se também confirmar que, nas uvas da casta Touriga 

Nacional, a quantidade de glucosil-glucose é influenciada pelas aplicações foliares. 
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 Na análise da composição volátil da fração ligada no mosto, apenas se detectaram 

ésteres etílicos, nomeadamente, o hexanoato de etilo, o octanoato de etilo, o nonanoato de 

etilo e o dodecanoato de etilo. A conclusão mais notória ao comparar as uvas das duas castas 

é a ausência do composto hexanoato de etilo na casta Touriga Franca. 

 Na casta Touriga Nacional o composto que apresenta uma menor quantidade é o 

hexanoato de etilo. Os outros compostos estão presentes de forma mais acentuada sendo que, 

em algumas aplicações foliares a sua concentração diminui. Na casta Touriga Franca o 

composto octanoato de etilo torna-se menos abundante nas amostras controlo, bem como, o 

composto nonanoato na aplicação foliar de silicato de potássio, a par do composto hexanoato 

de etilo que é suprimido com a aplicação foliar de silicato de alumínio. 
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Anexo 1 – Exemplos de cromatogramas 

 

Figura 44 – Cromatograma da película Touriga Nacional Caulino. 

 

Figura 45 – Cromatograma da película Touriga Franca Caulino. 



 

82 
 

Anexo 2 – Análise dos cromatogramas 
 

Touriga Nacional 

  TN 0,05 TN 0,1 TN K TN C 

Compostos RT 

Área (x 

105) 
Razão 

da área RT 

Área (x 

105) 
Razão 

da área RT 

Área (x 

105) 
Razão 

da área RT 

Área (x 

105) 
Razão 

da área 

Hexanoato de etilo 7,58 3,4 0,18 7,55 3,7 0,23 7,46 3,8 0,22       

Octanoato de etilo 16,96 12,3 0,66 16,91 6,5 0,40 16,82 10,9 0,64 16,81 6,1 0,37 

Nonanoato de etilo 22,39 23,7 1,26 22,36 8,7 0,54 22,27 28,7 1,68 22,27 10,1 0,61 

Dodecanoato de etilo 27,88 9,6 0,52 27,86 11,8 0,73 27,24 29,5 1,73 27,23 32,5 1,98 

2 - octanol (Padrão Interno) 16,33 18,7   16,35 16,2   16,34 17,1   16,34 16,4   

Touriga Franca 

  TF C TF K TF 0,1 TF 0,05 

Compostos RT 

Área (x 

105) 
Razão 

da área RT 

Área (x 

105) 
Razão 

da área RT 

Área (x 

105) 
Razão 

da área RT 

Área (x 

105) 

Razão 

da área 

Octanoato de etilo 16,79 6,9 0,45 16,7 8,9 0,53 16,62 4,1 0,26 16,66 2,4 0,17 

Nonanoato de etilo 22,24 16,2 1,05 27,65 15,0 0,88 -   - -  -  -  -  

Dodecanoato de etilo 38,3 8,8 0,57  - -  -  38,2 9,3 0,58 38,26 4,4 0,30 

2 - octanol (Padrão Interno) 16,34 15,4   16,32 17,0   16,31 16,2   16,32 14,8   

 

 


