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Resumo 

Uma paisagem vitivinícola única foi criada há quase dois milénios nas encostas 

do Rio Douro e dos seus afluentes, dando origem a um vinho que é marcado por uma 

profunda articulação entre a tradição e a modernidade. O Vinho do Porto é a expressão 

máxima da história da RDD, património cultural de trabalho, experiência e arte. O Vinho 

do Porto Tawny que sofre envelhecimento em barricas ou tonéis, é caracterizado por 

aromas a frutos secos, mel, madeira e baunilha torrada. De forma a enaltecer e manter 

vivo um dos produtos mais ricos da região do Douro, o objetivo deste trabalho foi 

desenvolver uma fragrância de Vinho do Porto Tawny, a primeira de acordo com a 

literatura.  

Inicialmente treinou-se um painel de provadores e selecionaram-se os 6 

descritores aromáticos mais significativos do Vinho do Porto Tawny. São eles o álcool, 

frutos secos, especiarias, madeira, doce/mel e floral/flores secas. A estes descritores 

foram atribuídos 7 compostos aromáticos e, numa segunda fase, procedeu-se ao 

desenvolvimento das fragrâncias com o auxílio do painel de provadores. Foram 

selecionadas 3 fragrâncias desenvolvidas apenas com 3 compostos aromáticos: o 

benzaldeído, o sotolon e a vanilina. Estas foram as que obtiveram uma apreciação média 

global mais elevada por parte do painel de provadores. 

Numa terceira fase, estudou-se qual seria a aceitabilidade destas fragrâncias por 

parte dos consumidores e quais os aspetos a otimizar, através da escala JAR. Obtiveram-

se valores de classificação acima da média da escala de intensidade. Os indivíduos 

masculinos foram os que atribuíram classificações mais elevadas, nomeadamente à 

fragrância 1, de forma estatisticamente significativa (F(1.135)= 18.041; p<0.001). 

Relativamente à prova JAR, os consumidores consideraram que a intensidade do cheiro 

a Vinho do Porto se enquadrou de forma ideal nas fragrâncias. Já a cor, foi considerada 

pouco intensa. A utilização dos 3 compostos parece ser suficiente para obter uma 

fragrância com aroma a Vinho do Porto Tawny, do agrado dos consumidores. A fragrância 

1 foi ainda aplicada num produto cosmético. 

 

Palavras Chave – Vinho do Porto; fragrância; benzaldeído; sotolon; vanilina; análise 

sensorial; aceitação dos consumidores; cosméticos.  



 

 

 

 

Abstract 

A unique wine landscape was created almost two millennia ago on the slopes of 

the Douro River valley and its tributaries, creating a wine marked by a deep articulation 

between tradition and modernity. Port Wine is the ultimate expression of the RDD's 

history, cultural heritage of work, experience and art. Tawny Port Wine is aged in barrels 

and is characterized by aromas of dried fruits, honey, wood and toasted vanilla. To raise 

and keep alive one of the richest products of the Douro region, the aim of the present 

work was to develop a Port Wine Tawny fragrance, the first according to the literature. 

A sensory panel was trained and 6 aromatic descriptors were selected. They are 

the most significant of Tawny Port Wine: alcohol, dry fruits, spices, wood, sweet/honey 

and floral/dried flowers. To these descriptors were assigned 7 aromatic compounds, and 

fragrances were developed with the contribution of the panel. There were selected 3 

fragrances, developed with only 3 aromatic compounds: benzaldehyde, sotolon and 

vanillin. These 3 fragrances obtained the higher average appreciation from the sensory 

panel. 

Then, the consumer´s acceptability of the newly composed fragrances was studied 

and the optimization of their characteristics, through JAR scale, was evaluated. Positive 

classification was obtained from 3 fragrances. Male subjects assigned higher ranks and 

had preference for fragrance 1 with statistically significant (F(1.135)= 18.041, p<0.001). 

Consumers consider that the intensity of Port aroma its ideal in 3 fragrances. However, 

the color is considered not very intense. The use of the 3 compounds (benzaldehyde, 

sotolon and vanillin) appears to be enough to obtain a fragrance of Tawny Port Wine. The 

fragrance 1 was further applied in a cosmetic product. 

 

Keywords – Wine Port; fragrance; benzaldehyde, sotolon; vanillin; sensory analysis; 

consumers acceptability; cosmetics. 
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1. Enquadramento Geral 

Segundo o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) [1], o vinho é definido como o 

produto resultante da fermentação alcoólica, total ou parcial, de uvas frescas ou do seu 

mosto. Apesar desta simplicidade, de o vinho ser mais propriamente um produto da 

prática do que do saber, já Louis Pasteur defendia que “Há mais filosofia e sabedoria 

numa garrafa de vinho, do que em todos os livros” [2]. 

O vinho sempre esteve presente na vida dos homens, fazendo parte do seu 

quotidiano, quer ao nível do lazer, do trabalho e, muitas vezes, do seu próprio sustento. 

Desde os tempos mais remotos que Portugal tem o vinho como parte integrante do seu 

património, sendo este um ponto marcante da cultura do nosso país. Em termos de 

produção, em 2014, o país ocupava a 12ª posição a nível mundial com cerca de 6.2 

milhões de hectolitros a saírem das adegas [3]. Com cultivo de vinha em mais de 30 

regiões vinícolas, a mais conhecida é, indiscutivelmente, a Região Demarcada do Douro 

(RDD) cujas paisagens, física e cultural possuem gravados quase 2000 anos de produção 

de vinho. A região do Douro ganhou notoriedade graças à qualidade do seu principal 

produto: o Vinho do Porto. No entanto, a região é atualmente também reconhecida pela 

qualidade dos vinhos tranquilos que produz [4, 5]. Em 2015, Portugal encontrava-se no 

top 10 dos maiores exportadores de vinho do mundo, com cerca de 2.0 milhões de 

hectolitros de vinho não fortificado e 700 mil de vinho fortificado [3].  

O Vinho do Porto possui características ímpares no mundo vinícola pelo que se 

torna importante preservar a sua autenticidade e tipicidade. Embora a qualidade global de 

um vinho seja determinada por um balanço complexo de todas as características 

percebidas durante a análise sensorial, o aroma é, provavelmente, o que desempenha o 

papel mais relevante na sua aceitabilidade, satisfação e distinção. O aroma corresponde à 

sensação apercebida pelo cérebro quando as moléculas voláteis do vinho atingem os 

recetores da mucosa olfativa, por via nasal direta ou por via retronasal. Alguns provêm 

da uva, caracterizando a variedade que lhe deu origem, outros são revelados durante os 

processos de obtenção do mosto e a maioria é formada durante os processos 

fermentativos. Uma outra parte importante do aroma só aparece durante a conservação e 

envelhecimento do vinho e, também é nesse ponto, que o Vinho do Porto se diferencia de 

qualquer outro vinho produzido no mundo. 
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2. A Região Demarcada do Douro 

A complexidade do setor vitivinícola surge, desde logo, das características do seu 

território de origem, dos fatores humanos e da história que lhe estão associadas [6]. A 

RDD teve origem na delimitação territorial feita em 1756, por Marquês de Pombal. Esta 

delimitação definiu o primeiro modelo institucional de organização de uma região 

vinícola a nível mundial, originalmente estabelecida para regular a produção de vinho 

fortificado – o Vinho do Porto [7]. Apesar disso, nos dias de hoje, a RDD engloba a 

Denominação de Origem Controlada dos vinhos do Porto e Douro (Figura 1) [7]. 

A paisagem é caracterizada por um terreno montanhoso que se ergue a partir do 

rio Douro em encostas de declive moderado a escarpado e exposições variadas. A 

monumentalidade deste arranjo paisagístico da RDD é, sem dúvida, o sinal da diferença 

que climática e mesologicamente, define esta região. Juntamente com o seu vasto 

património histórico-cultural, estes fatores levaram a que esta fosse classificada como 

Património Mundial da Humanidade, em 2001, pela UNESCO [8].  

 

2.1 Delimitações e sub-regiões produtoras 

Esta região estende-se por mais de 250.000ha ao longo do vale do rio Douro e 

seus afluentes [9]. Com uma área de vinha de 45.000ha entre Barqueiros (Mesão Frio) e 

Barca d’Alva, a maioria das parcelas tem menos de 1ha e é trabalhada por cerca de 30.000 

viticultores [10]. Estes últimos, oriundos dos 21 concelhos dos distritos de Vila Real, 

Bragança, Viseu e Guarda que dominam em número na viticultura duriense (Figura 2) 

Figura 1 – Localização da RDD. Adaptado de Andresen e Curado [7]. 
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[11]. Somente são abrangidos na totalidade os concelhos de Mesão Frio, Peso da Régua, 

Santa Marta de Penaguião e Vila Nova de Foz Côa [6].  

 

A RDD encontra-se dividida em três sub-regiões: o Baixo Corgo, o Cima Corgo 

e o Douro Superior (Figura 3). Estas são naturalmente distintas e justificadas, numa 

primeira análise, pelas respetivas características do clima [12]. O Baixo Corgo estende-

se por toda a margem direita do rio Douro, desde Barqueiros até ao rio Corgo na Régua; 

já na margem esquerda vai desde a freguesia de Barrô até ao rio Temilobos próximo de 

Armamar. O Cima Corgo, também denominado por “coração do Douro”, apoia-se na 

anterior e vai até ao Cachão da Valeira. Já o Douro Superior é a sub-região com menos 

importância de área cultivada de vinha e estende-se até à fronteira com Espanha [13]. 

Figura 2 – Delimitações dos 21 concelhos da RDD. Adaptado de Museu do Douro [11]. 
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A distribuição da área com vinha nas três sub-regiões também não é uniforme 

(Tabela 1) [9]. O Baixo Corgo assume a maior importância com cerca de 14.000ha de 

área de vinha, apesar de ser a mais pequena em termos de área total. Tal facto dever-se-á 

à sua antiguidade em termos do cultivo da vinha e, também, à sua maior proximidade de 

centros urbanos (Mesão Frio, Lamego, Régua, Santa Marta de Penaguião e Vila Real). A 

sub-região do Cima Corgo é aquela onde se regista a maior superfície vitícola, com cerca 

de 21.000ha, devido às suas condições mesoclimáticas serem muito favoráveis à 

produção de vinhos. A área de vinha é, em toda a região, subdividida em pequenas 

parcelas, mas é sobretudo nos 10.000ha do Douro Superior que estão as grandes 

explorações. Isto deve-se não só ao clima, como também às condições orográficas muito 

favoráveis para a cultura da vinha, juntando-se a isso a crescente melhoria das 

acessibilidades rodoviárias à região [9].  

 

 

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 

 

Figura 3 – Sub-regiões da RDD. Adaptado de Farias [12]. 

Tabela 1 – Características das sub-regiões da RDD. Adaptado de IVDP [9]. 
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2.2 Castas 

Cada região vitivinícola possui um conjunto de castas autorizadas e um conjunto 

de castas recomendadas definidas pelo Decreto de Lei n.º 104/85, de 10 de Abril [14]. 

Esta regulamentação visa defender uma política de qualidade de modo a assegurar o 

prestígio da vitivinicultura em Portugal. Na RDD existe uma grande diversidade de 

castas. São mais de 100 as castas autorizadas o que evidencia as ótimas condições 

existentes para a cultura da vinha. Apesar disso, a região não se caracteriza por ter castas 

muito produtivas, sendo a produtividade média de cerca de 4100kg/ha [9]. 

Na Tabela 2 é apresentada a lista de castas recomendadas na RDD e as suas 

percentagens (Portaria n.º 195/85, de 10 de Abril). As castas assinaladas na Tabela com 

um asterisco são as castas recomendadas para a produção de Vinho do Porto. 

 

Castas 

Brancas 

Recomendadas 

N=19 

Min 60% 

Donzelinho 

Branco 
Esgana Cão* Folgosão* 

Gouveio ou 

Verdelho* 

Malvasia Fina* Rabigato* Viosinho*  

Máx 40% 

Arinto* Boal* 
Branco Sem 

Nome 
Cercial* 

Códega* D. Branca Fernão Pires 
Malvasia 

Corada* 

Malvasia Parda Moscatel Galego* Samarrinho* Rabo de Ovelha 

Castas Tintas 

Recomendadas 

N=20 

Min 60% 

Bastardo* Mourisco Tinto* Tinta Amarela* Tinta Barroca* 

Tinta Francisca* Tinta Roriz* Tinto Cão* 
Touriga 

Francesa* 

Touriga 

Nacional* 
   

Máx 40% 

Alvarelhão Cornifesto* 
Donselinho 

Tinto* 
Malvasia Preta* 

Mourisco de 

Semente 
Periquita* Rufete* Sousão 

Tinta da Barca* Tinta Carvalha Touriga Brasileira  

*castas recomendadas para a produção de Vinho do Porto. 

2.3 Vinhos 

As condições naturais da RDD, que determinam baixíssimos índices de 

produtividade e colheitas irregulares ao nível da qualidade e quantidade, fazem com que 

Tabela 2 – Castas brancas e tintas recomendadas para a RDD e respetiva percentagem [14]. 
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a produção de vinho seja uma lição sobre a capacidade e determinação do homem na 

otimização dos recursos naturais [15]. Desta forma, podemos falar do terroir da RDD: o 

conjunto de características como o clima, o solo, as castas e as práticas culturais que 

conferem uma “personalidade” específica ao vinho [16].  

A adesão de Portugal à União Europeia em 1986, obrigou a determinadas 

alterações na designação dos vinhos produzidos. O Decreto de Lei n.º 212/2004, de 23 de 

Agosto [17] estabelece a organização institucional do sector vitivinícola em Portugal. 

Disciplina o reconhecimento e proteção das respetivas Indicações Geográficas (IG) e 

Denominações de Origem (DO), o seu controlo, certificação e utilização. Assim, os 

vinhos produzidos dentro da RDD podem ostentar a designação de IG Duriense ou DO 

Douro e Porto e são caracterizados em seguida. 

• IG Duriense – classificação dada aos vinhos produzidos na RDD, elaborados com 

uvas daí provenientes em, pelo menos, 85% e de castas recomendadas e autorizadas. 

A classificação é dada por uma entidade certificadora e pode ser empregue em vinhos 

de mesa, vinhos espumantes, vinhos frisantes, vinhos licorosos, aguardentes de vinho 

e bagaceira e vinagres de vinho. São permitidas as menções de Vinho Regional ou 

Vinho da Região Duriense (Decreto de Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto). IGP 

(Indicação Geográfica Protegida) designa os vinhos com IG aos quais é conferida 

proteção nos termos estabelecidos da regulamentação (Regulamento (CE) n.º 

1234/2007 do Conselho de 22 de outubro, com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento (CE) nº 491/2009 do Conselho de 25 de maio); 

 

• DO Douro e Porto – classificação dada aos vinhos produzidos na RDD cuja qualidade 

ou características se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico 

incluindo os fatores naturais e humanos. O processo de produção do vinho é sujeito a 

um controlo rigoroso em todas as suas fases, desde a vinha até ao consumidor. A 

classificação é dada por uma entidade certificadora e pode ser empregue em vinhos de 

qualidade produzidos em região determinada (VQPRD), vinhos licorosos de qualidade 

produzidos em região determinada (VLQPRD), vinhos espumantes de qualidade 

produzidos em região determinada (VEQPRD), vinhos frisantes de qualidade 

produzidos em região determinada (VFQPRD), aguardentes de vinho e bagaceira e 

vinagres de vinho (Decreto de Lei n.º 212/2004, de 23 de Agosto). DOP 
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(Denominação de Origem Protegida) designa os vinhos com DO aos quais é conferida 

proteção nos termos estabelecidos da regulamentação (Regulamento (CE) n.º 

1234/2007 do Conselho de 22 de outubro, com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento (CE) nº 491/2009 do Conselho de 25 de maio). DOC (Denominação de 

Origem Controlada) é a menção tradicional específica que pode ser utilizada em 

Portugal na rotulagem dos produtos com DO. A referência a esta menção dispensa a 

utilização de DOP (Decreto-Lei nº.212/2004, de 23 de agosto). 

Existem ainda os vinhos destinados ao consumo humano que não se esquadram nas 

designações anteriormente referidas e que são designados como “Vinho”. Na totalidade 

do território português existem 8 IG e 33 DO (Figura 4) [18]. 

 

 

 

Figura 4 – Indicações Geográficas e Denominações de Origem da totalidade do território português. 

Adaptado de ASAE [18]. 
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2.4 Método de Pontuação Moreira da Fonseca 

Primordialmente, a produção de Vinho do Porto não tinha qualquer tipo de 

limitação. A Casa do Douro recebia e registava todos os pedidos de benefício, isto é, a 

autorização atribuída anualmente a parcelas de vinha para produção de Vinho do Porto. 

Desta forma, beneficiavam-se grandes quantidades de mosto, muitas vezes superior ao 

necessário, como também outros de qualidade inferior. Esta coexistência levou à criação 

de um critério de escolha e partilha dos mostos produzidos na região [9, 19].  

Inicialmente, em 1935 (Portaria 8198, 12 de agosto) foram adotadas as normas 

gerais e os parâmetros a considerar para a atribuição anual da autorização do benefício. 

Foi esta a base atual da classificação das parcelas de vinha na RDD. Em 1947, o 

Engenheiro Moreira da Fonseca surge com um prodigioso trabalho onde considera novos 

parâmetros, criando-se assim uma “primeira zonagem” de uma região vitivinícola. A 

seleção das parcelas de vinha, que contribuirão para os mostos a ser utilizados na 

produção de Vinho do Porto, passa pela atribuição de um sistema de pontuação. A esta 

pontuação corresponde uma escala qualitativa de A a F (Tabela 3) (Portaria 413/2001) 

[9].  

 

Letra Classificação 

A >1200 pontos 

B 1001 – 1200 pontos 

C 801 – 1000 pontos 

D 601 – 800 pontos 

E 401 – 600 pontos 

F 201 – 400 pontos 

O sistema de classificação da quantidade de benefício a atribuir a cada vinha inclui 

pontuação positiva e negativa para os vários parâmetros analisados. Na Tabela 4 são 

apresentados alguns dos parâmetros que foram tidos em conta no Método de Pontuação 

Moreira da Fonseca [10, 19]. 

Observa-se que este Método da Pontuação tem em consideração tanto as 

características intrínsecas da planta (castas e a idade da vinha), como também as 

características do suporte físico onde se localiza a parcela (altitude, declive e exposição 

solar).  

 

Tabela 3 – Escala qualitativa e respetiva classificação das parcelas. Adaptado de IVDP [9]. 
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Características da parcela Pontuação 

Maior produtividade Menor 

Castas 5 classes diferentes 

Mais de 25 anos de idade Maior 

Altitudes acima de 300 m Negativa 

Altitudes até 300 m Positiva 

Localizada na secção dos rios Cabril, Varosa e Corgo 50 pontos (-) a 280 (+) 

Localizada no Cima Corgo 50 pontos (-) a 460 (+) 

Localizada na secção dos rios Tedo, Távora e Torto 50 pontos (-) a 600 (+) 

Localizada na secção dos rios Sabor, Freixo de 

Espada à Cinta e Foz Côa 
140 pontos a 450 pontos (+) 

Menor permeabilidade do solo Maior 

Declive entre 7º e 35º Positiva crescente 

Exposição a sul Maior 

Abade e Guerra [19] criaram, de forma interessante, uma tabela que nos permite 

observar quais os parâmetros referidos no Método de Pontuação Moreira da Fonseca que 

apresentam o maior peso relativo (Tabela 5) [19]. 

 

Grupo Fatores Pontuação Percentagem (%) 

 Min Máx Amplitude Fator Grupo 

Clima 

Localização -50 600 650 19.76 

60.2% 
Altitude -900 240 1140 34.65 

Exposição -30 100 130 3.95 

Abrigo 0 60 60 1.82 

Solo 

Inclinação 1 101 102 3.04 

20.7% Natureza terreno -400 100 500 15.20 

Pedregosidade 0 80 80 2.43 

Condições 

culturais 

Castas -150 150 300 9.12 

15.5% 
Idade da vinha 0 60 60 1.82 

Compasso 0 50 50 1.52 

Armação 0 100 100 3.04 

 Produtividade 0 120 120 3.65 3.65% 

TOTAL 3290 100% 100% 

Facilmente verificamos que os parâmetros com maior peso relativo são 

essencialmente quatro: a altitude, a localização, a natureza do terreno e as castas. Uma 

revisão bibliográfica refere que os principais parâmetros que presidem à qualidade dos 

vinhos são o clima, o solo e as castas [20]. Efetivamente, estes três fatores estão em 

concordância com os quatro parâmetros de maior peso relativo do Método de 

Tabela 4 – Alguns parâmetros de parcelas e respetiva pontuação. Adaptado de Brochado de Almeida [10]. 

Tabela 5 – Parâmetros e respetivo peso relativo no Método de Pontuação Moreira da Fonseca. Adaptado de 

Abade. e Guerra [19]. 
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Classificação das Parcelas do Engenheiro Moreira da Fonseca. A altitude e a localização 

estão diretamente relacionadas com o clima, a natureza do terreno com o solo e finalmente 

as castas.  

Assim, as vinhas plantadas nos lugares com pontuação mais elevada supõem-se 

que terão as produções vitícolas de melhor qualidade. Então, para que exista uma relação 

entre a quantidade de benefício e a qualidade do produto final, é necessário que a 

pontuação seja criteriosamente aplicada a cada uma das vinhas plantadas nos mais de 

40.000ha de solo. Desta totalidade, somente 26.000ha estão autorizados a produzir Vinho 

do Porto, um dos vinhos clássicos mais famosos do mundo [9, 10]. 

3. O Vinho do Porto 

Uma paisagem vitivinícola única foi criada há quase dois milénios nas encostas 

do vale do Rio Douro e dos seus afluentes. Esta deu origem a um vinho que é marcado 

por uma profunda articulação entre a tradição e a modernidade. Mais do que um presente 

da natureza, oriundo de solos xistosos e pobres e de um clima mediterrâneo, o Vinho do 

Porto é a expressão máxima da história da Região do Douro, património cultural de 

trabalho, experiência e arte [15]. 

3.1 História 

Não existe um grande vinho sem grandes fabulações. Subsistem evidências 

arqueológicas e referências documentadas de técnicas de viticultura e vinificação desde 

há 2000 anos. Em Lamego, no século XVI, existia a prática de produzir vinhos 

“fortificados”. Apelidado por “vinho em pé”, este era produzido a partir de uvas bem 

maduras, com maceração prolongada e fermentação completa, dando origem a um vinho 

frutado e com elevado potencial de envelhecido, ainda que sem a adição de aguardente. 

A introdução da tecnologia do “vinho doce”, o método semelhante ao que é usado hoje 

em dia para a produção de Vinho do Porto, foi demorada, complexa e não consensual [8, 

21]. 

É durante a segunda metade do século XVII (1675), da relação mercantil entre os 

viticultores do Douro e os comerciantes do Porto, que surge a atual designação de “Vinho 

do Porto” [8]. Ao longo deste século, a cidade do Porto tornava-se uma praça importante 

onde se fixavam, em número considerável, estrangeiros de várias nacionalidades. De 

entre estes últimos destacavam-se os ingleses que, devido aos conflitos com a França 
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existentes na altura, foram impulsionados para o sul da Europa à procura de vinho. Foi, 

sem sombra de dúvida, o vinho do Douro o motor de todo o interesse britânico pela cidade 

e, também, foram as deficiências dos vinhos verdes do Minho que valorizaram os do 

Douro. Ocorreu assim um encontro feliz entre os viticultores do Douro e os comerciantes 

ingleses. Apesar disso, nesta altura, nem o que os ingleses procuravam era o que viria a 

ser Vinho do Porto, nem Vinho do Porto era o que então produziam os viticultores do 

Douro (Figura 5) [21-23]. 

 

É precisamente neste século que começou a ser adicionada a aguardente aos 

vinhos de carregação, de modo a aguentarem as longas viagens com destino à Inglaterra. 

Este tratamento era realizado imediatamente antes do vinho ser colocado no barco ou 

então no fim da fermentação. Uma vez chegados ao destino, verificaram que o vinho tinha 

ganho qualidades inesperadas e, principalmente, que eram do agrado do mercado Inglês. 

Assim, a exportação de Vinho do Porto aumentou muito, em detrimento de vinhos da 

região de França, subindo de umas meras 400 para 8000 pipas (1688–1697). À medida 

que o século avançava, começou a tornar-se mais comum a prática da adição de 

aguardente ao vinho antes de este terminar a fermentação por se constatar que, os vinhos 

mais doces, eram os prediletos do mercado inglês [8]. 

O potencial de envelhecimento dos vinhos do Douro que eram aguardentados, 

tornou-se aparente nos séculos seguintes graças a uma alquimia entre o solo, o clima, a 

riqueza das castas e a arte do homem [8]. De facto, muito se fala do Douro e do seu 

potencial, mas a verdade é que a sua natureza foi simplesmente construída pelos homens, 

os quais não podiam deixar de se referenciar aqui. Os extraordinários lavradores que, 

durante séculos, mudaram a natureza do Douro para assim chegarmos aos vinhos com a 

qualidade atual. Fizeram terra com as mãos a partir de pedras de xisto, sulcaram as 

Figura 5 – O transporte do vinho desde o Douro até ao Porto feito por barcos rabelos em 1929. 

Adaptado de Monteiro [23]. 
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encostas, construíram muros e socalcos, plantaram as videiras, aramaram e por fim faziam 

a vindima. Nesta etapa, que tantos turistas atrai hoje em dia, tanto tem de belo como 

trabalhoso: apanhar uvas durante 8–12h diárias, nos socalcos em declive, sob 

temperaturas que facilmente ultrapassam os 40ºC; carregar cestos às costas com mais de 

60kg de uvas pelas encostas, fazendo dezenas de quilómetros por dia sendo que, à noite, 

ainda era necessário pisar as uvas nas lagaradas durante horas e antes de dormir um pouco 

para recomeçar no dia seguinte (Figura 6) [22, 24].  

 

As técnicas de vinificação foram evoluindo ao longo do tempo. Em suma, foram 

primeiramente as técnicas de vinificação e, depois, as de conservação e de 

envelhecimento que originaram os Vinho do Porto modernos. A seleção das castas que 

tamanha importância tem, permitiu, aos poucos, a obtenção de matéria-prima de melhor 

qualidade. A regulamentação dita que o Vinho do Porto deve ser produzido por um 

mínimo de 4 castas, das assinaladas no capítulo anterior, sendo a Touriga Francesa a 

maior componente dos blends [25]. No entanto, obviamente, também foram os 

consumidores que fizeram do Vinho do Porto o que ele é hoje. Assim como em outros 

produtos, a qualidade do vinho, as suas características e aceitabilidade dependem mais do 

consumidor do que do produtor. Se este último não se adaptasse ao que o outro procurava, 

de nada adiantava todo o trabalho anterior. 

3.2 Enologia  

Hoje em dia, as vinhas modernas são normalmente compostas por um número 

reduzido de castas. São entre 5 e 6 as castas eleitas, tanto pelas suas características 

particulares como pela boa reputação de produzir os melhores vinhos [8, 9]. É 

Figura 6 – Trabalho árduo dos homens a transportar as uvas em 1928. Adaptado de Foto Beleza [24]. 
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precisamente nas vinhas que começa a Enologia, onde são tomadas decisões como o 

ponto de maturação ideal de cada vinha, a data exata da vindima e, de acordo com o 

desempenho de cada casta, saber a maneira correta de as juntar durante a vinificação [8]. 

Devido às variações anuais na qualidade e quantidade da vindima e também ao número 

de castas existentes, percebe-se o porquê de não existir uma receita única para combinar 

corretamente as castas. O processo de vinificação do Vinho do Porto é apresentado na 

Figura 7.  

 

3.2.1 Fermentação 

Após a chegada das uvas à adega, estas sofrem o esmagamento. Desta forma 

consegue-se obter o sumo e tornar mais fácil a extração de antocianinas e taninos 

presentes nas películas e nas grainhas. O esmagamento é um trabalho tradicionalmente 

feito por homens nos lagares de pedra num processo designado por pisa. Com o lagar 

cheio de uvas, grupos de 20 trabalhadores (lagar de 10 pipas) pisam em marcha à volta 

do lagar durante cerca de 2h. Ao fim de algum tempo, o sumo é todo libertado e as 

películas, grainhas e engaços flutuam livremente pelo lagar até a fermentação começar 

[8, 9]. Depois, os trabalhadores voltam a empurrar as massas para o fundo do lagar várias 

vezes por dia aumentando a extração e evitando a oxidação do mosto. Houve, entretanto, 

vários avanços tecnológicos na técnica de fermentação dos Vinhos do Porto. Nos grandes 

centros de vinificação, a maior parte das operações encontra-se mecanizada de modo a 

associar a qualidade à rentabilidade. São utilizados lagares de aço inoxidável e pisa 

mecânica ou, em alternativa, as uvas são colocadas a fermentar em cubas, após o 

desengace total ou parcial [8, 9]. Apesar disso, o objetivo permanece o mesmo: trabalhar 

Esmagamento/Desengace Fermentação/Maceração Prensagem das massas

Envasilhamento e 
Aguardentação

Lotes Armazenamento

Figura 7 – Resumo do processo de vinificação do Vinho do Porto. 
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as uvas e o mosto para uma intensa extração de cor e taninos independentemente do curto 

tempo disponível para a fermentação [9]. 

A fermentação inicia-se espontaneamente pela ação das leveduras do género 

Saccharomyces, naturalmente presentes nas uvas (Tabela 6) [8]. A fermentação decorre 

durante 2 a 3 dias nos lagares ou em cubas, até ser necessário fazer a aguardentação. 

Nesse momento, o mosto em fermentação é separado das borras, toda a matéria sólida 

presente, e é adicionada a aguardente. As borras são prensadas para a máxima extração 

de mosto e, também, para maior extração de cor e taninos, sendo depois acrescentado ao 

anterior [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Aguardentação  

A aguardente vínica a 77% é a designada para a aguardentação dos mostos da RDD. 

A sua aquisição é da exclusiva competência do IVDP, assim como o seu rigoroso controlo 

de qualidade (Decreto-Lei n.º 166/86, de 26 de junho, Artigo 12.º). Esta confere 

características organoléticas particulares e a sua composição química é fundamental para 

a obtenção de um Vinho do Porto de alta qualidade [9].  

A aguardentação é feita quando a quantidade de açúcares não fermentados confere 

ao vinho a doçura pretendida, sensivelmente metade do açúcar inicial das uvas. Após a 

adição da aguardente, a fermentação é interrompida e o vinho fica a repousar, em cubas, 

até à primavera. No início do ano seguinte, em janeiro, os vinhos são provados e 

classificados, pelo IVDP, segundo a sua qualidade sensorial [9].  

Dependendo do momento em que é adicionada a aguardente, o Vinho do Porto pode 

ser classificado em várias classes em relação à sua doçura (Decreto-Lei n.º 166/86, de 26 

Baumé das uvas 12-14º Bé 

Leveduras Endógenas 

Temperatura de fermentação 25-30ºC 

Tempo de fermentação 2-3 dias 

Ponto de adição da aguardente 7-5º Bé 

Tipo de aguardente Aguardente vínica a 77% vol. 

Proporção adicionada 110L AD para cada 440L de mosto 

Álcool final pretendido 19-22% vol. 

Tabela 6 – Resumo do processo de vinificação do Vinho do Porto. Adaptado de François et al. [8]. 
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de junho, Artigo 11.º). Quanto mais tarde for feita a adição de aguardente, mais açúcar é 

transformado em álcool resultando num vinho mais seco (Tabela 7) [9].  

 

Classe Massa volúmica a 20º (g/cm3) Baumé Açúcar (g/L) 

Extra-seco < 0.9980 0.0 < 40 

Seco 0.9980 – 1.0079 0.0 – 1.3 40 – 65 

Meio-seco 1.0080 – 1.0179 1.4 – 2.7 65 – 90 

Doce 1.0180 – 1.0339 2.8 – 5.0 90 – 130 

Muito doce > 1.0340 > 5.0 > 130 

Existe um fator que também pode afetar a doçura do Vinho do Porto, o 

envelhecimento em barricas. Com o passar dos anos, o vinho evapora e os açúcares 

tendem a concentrar-se. Razão pela qual os vinhos com envelhecimento em barrica, são 

considerados mais doces do que os que envelhecem em garrafa, mesmo que tenham sido 

feitos com o mesmo grau Baumé. 

3.2.3 Armazenamento/Envelhecimento 

A lotação dos vinhos e o envelhecimento são as últimas etapas do processo de 

vinificação. A maioria dos vinhos é usada na elaboração de lotes com características 

particulares, quer em grandes cubas providas de agitadores, quer por meio de circuitos de 

remontagem. Já o envelhecimento, que pode durar algumas dezenas de anos, reflete os 

estilos de Vinho do Porto que existem. O processo de envelhecimento envolve o contacto 

com a maior ou menor quantidade de oxigénio e o seu efeito nos compostos aromáticos 

do vinho [8]. Por norma, o Vinho do Porto envelhece em madeira, porém a quantidade de 

oxigénio que entra em contato com o vinho é dependente do tipo de recipiente que é 

utilizado: 

• Balseiros – recipientes de madeira, cimento ou aço inoxidável de grande capacidade, 

entre 10.000 e 100.000L. Vinhos do estilo Ruby, encorpados e frutados, são mantidos 

em balseiros onde envelhecem mais lentamente, em condições pouco acentuadas de 

oxidação. O vinho melhora consideravelmente as suas características devido ao baixo 

potencial de oxidação-redução. Desta forma, preserva-se a intensidade da cor tinta, o 

vigor dos vinhos novos e a frescura do aroma frutado;  

• Barricas – recipientes de madeira de aproximadamente 650L, utilizados para o 

envelhecimento de vinhos que se tornarão Tawnies. Nas barricas, um Vinho do Porto 

jovem de tom vermelho e aroma frutado é transformado num vinho alourado com 

Tabela 7 – Classificação do Vinho do Porto quanto à sua doçura. Adaptado de IVDP [9]. 
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aroma a frutos secos. Devido ao maior contacto existente com o oxigénio, este vai 

reagir com os compostos fenólicos do vinho, desenvolvendo cores e flavours típicos 

de um vinho envelhecido. Nas barricas existe um grande nível de evaporação, entre 

1.5 a 2% por ano, levando à concentração dos açúcares presentes, como descrito 

anteriormente [8, 9]; 

O Vinho do Porto Branco, proveniente de uvas brancas e preparado com alguma 

maceração, está também associado a períodos de envelhecimento mais ou menos 

prolongados e diferentes graus de doçura. O seu envelhecimento pode ser em condições 

oxidativas, no entanto, caso se pretenda um vinho de aroma floral complexo e cor branco 

pálido não se deve promover o contato com o oxigénio durante a sua conservação [9]. É 

nesta categoria que se encontra o Vinho do Porto com o teor alcoólico mais baixo. Leve 

seco é o Vinho do Porto Branco que pode ter um grau alcoólico volumétrico mínimo de 

16.5% (Decreto-Lei n.º 166/86, de 26 de junho). 

Mais recentemente, em 2008, a Croft começou a produzir Vinho do Porto Rosé 

[26]. Este é um vinho rosado que envolve técnicas de produção iguais aos Vinhos do 

Porto tinto e branco. É proveniente de uma maceração pouco intensa de uvas tintas e ao 

qual não é promovido qualquer fenómeno de oxidação durante a sua conservação. São 

vinhos que devem ser consumidos novos, são suaves e agradáveis, e apresentam aromas 

de cereja, framboesa e morango. Por norma, são apreciados frescos como, por exemplo, 

em cocktails [9]. 

3.3 Categorias Especiais de Vinho do Porto 

Como descrito anteriormente, o Vinho do Porto tinto pode então ser dividido em 

duas categorias de acordo com o tipo de envelhecimento que lhe é conferido: Ruby e 

Tawny. Segundo o Decreto-Lei n.º 166/86, de 26 de junho, dentro do estilo Ruby 

encontramos algumas categorias especiais. Neste tipo de vinhos, por ordem crescente de 

qualidade temos: 

• Ruby – o Vinho do Porto tinto de cor avermelhada; 

• Reserva – um vinho de tons vermelho rubi escuros, resultam da seleção dos melhores 

Vinhos do Porto de cada ano; 

• Late Bottled Vintage (LBV) – é o Porto Ruby de uma só colheita, selecionado pela 

sua elevada qualidade, engarrafado depois de um período de envelhecimento de entre 
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quatro a seis anos. O Porto LBV apresenta cores vermelho rubi intensas, é muito 

encorpado e rico na boca e tem a particularidade e personalidade de um vinho de uma 

só colheita; 

• Vintage – é o Vinho do Porto de uma só colheita, produzido num ano de reconhecida 

qualidade. Depois de um período inicial de 2/3 anos em madeira, é engarrafado em 

garrafas de vidro escuro onde é deixado a envelhecer lentamente. Uma vez 

engarrafado, este vinho não tem nenhum contacto com o oxigénio, e, devido à sua 

riqueza em polifenóis, a sua longevidade é muito grande (até 50 anos). Os Vintage são 

conhecidos como a joia da coroa dos Vinhos do Porto. São vinhos encorpados que 

ganham um aroma rico em especiarias e fruta com o passar do tempo, sendo um ótimo 

vinho em praticamente todas as fases da sua vida em garrafa (Decreto-Lei n.º 166/86, 

de 26 de Junho) [8, 9]. 

As categorias especiais dos Vinhos do Porto Tawny, também por ordem crescente 

de qualidade, são: 

• Tawny – é o Vinho do Porto envelhecido por oxidação em barricas de madeira de 

650L; 

• Tawny Reserva – o envelhecimento deste vinho é feito em madeira de carvalho, 

resultando numa grande elegância de sabores, entre a fruta jovem e a maturidade da 

idade, apresentando também atrativas cores âmbar; 

• Tawny com Indicação de Idade – nesta categoria inserem-se os Vinhos do Porto de 

muita boa qualidade e as indicações de idade permitidas são: 10 anos de idade, 20 anos 

de idade, 30 anos de idade e mais de 40 anos de idade. Por norma, um Tawny de 10 

anos é um blend de vinhos cujas características são de um vinho com essa idade. A 

evolução destes vinhos é evidente no aroma a frutos secos, baunilha torrada e notas de 

carvalho e na gama de cores que evolui do âmbar avermelhado até ao mais alourado. 

Nos vinhos com 30 e 40 anos de idade as características são maravilhosamente mais 

concentradas e complexas, como mel e especiarias, em conjunto com os aromas 

profundos a alperces, figos secos e avelãs; 

• Tawny Colheita – é o Vinho do Porto de uma só colheita, de boa qualidade, que é 

envelhecido por um período mínimo de 7 anos em barricas. Dependendo da sua idade, 

as tonalidades, aromas e sabores vão evoluindo ao longo do tempo originando diversos 

Tawnies (Decreto-Lei n.º 166/86, de 26 de junho) [9];  
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O Vinho do Porto Branco também apresenta categorias especiais, podendo ostentar 

as menções de Reserva ou Indicação de Idade (10, 20, 30 ou + 40 anos) (Decreto-Lei n.º 

166/86, de 26 de junho). O processo de certificação e respetiva classificação de todos os 

vinhos produzidos na RDD são da exclusiva competência do IVDP. O Vinho do Porto 

obedece às seguintes caraterísticas organoléticas e físico-químicas que devem ser 

reconhecidas pela câmara de provadores do IVDP: revelar-se limpo de prova e cheiro, ter 

um teor alcoólico entre os 19–22%, exceto o Vinho do Porto Branco Leve Seco que pode 

ter 16.5% no mínimo e, além disso, deverá satisfazer as características descritas 

anteriormente para cada categoria especial. Assim, os vinhos comercializados com a DO 

Porto, têm que exibir nas garrafas o respetivo selo de garantia aprovados e emitidos pelo 

IVDP (Decreto-Lei n.º 166/86, de 26 de junho).  

3.3.1 Cor 

O Vinho do Porto pode também ser classificado segundo a sua cor. Nos tintos a cor 

varia desde o retinto, tinto, tinto alourado, alourado até ao alourado-claro. No caso dos 

Vinhos do Porto Brancos a tonalidade mais clara é o branco pálido, seguido pelo branco-

palha e o branco dourado (Decreto-Lei n.º 166/86 de 26 de Junho, Artigo 11.º) (Figura 8) 

[27]. Não obstante, o mais recente Vinho do Porto, o Rosé, aumentou o espetro de cores 

com a inclusão da cor rosada [26]. 

 

 

Todos os Vinhos do Porto tintos apresentam uma cor inicial vermelho rubi, apesar 

da curta fermentação. No caso dos Vintage, esta cor permanece inalterada com o seu 

envelhecimento de longos períodos em garrafa. Já os Tawnies podem atingir tons 

alourados, dependendo do tempo de envelhecimento em barricas, principalmente devido 

a reações de polimerização entre as antocianinas, taninos e acetaldeídos [28]. 

Figura 8 – Variação das cores do Vinho do Porto. Adaptado de A vida secreta dos vinhos [27]. 
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Os Vinhos do Porto Branco que estão durante anos a envelhecer em casco, 

adquirem, por oxidação natural, uma tonalidade alourada-claro, muito semelhante à dos 

vinhos tintos Tawnies muito velhos (Figura 9) [9]. 

 

 
A cor já foi descrita como a característica mais importante na qualidade de um 

Vinho do Porto [29]. No entanto, o método de vinificação e os diferentes períodos de 

envelhecimento influenciam, não só a cor como também o aroma e o flavour [29, 30]. O 

aroma é um fator diferenciador dos estilos de Vinho do Porto e assim o próximo capítulo 

será dedicado a esta temática.  

4. Compostos Aromáticos  

4.1 O olfato 

Um odor é uma mistura de pequenas moléculas, existentes a baixas concentrações 

no ar. Quando entram em contacto com o sistema olfativo humano, são capazes de 

estimular uma resposta anatómica: a perceção de um odor [31]. Estes compostos químicos 

voláteis são transportados pelo ar que inalamos e são capturados por uma ampla família 

de cerca de 350 recetores olfativos, localizados no epitélio olfativo [32]. Posteriormente, 

os odores estimulam uma resposta elétrica nos nervos olfativos, sendo o sinal do odor 

percebido transmitido ao cérebro. Os odores são reconhecidos graças ao efeito de 

memória dos odores anteriormente detetados, explicando assim a alta subjetividade da 

perceção de um odor [31].  

O epitélio olfativo encontra-se no topo da cavidade nasal, um local estreito, 

designado por fenda olfativa. Esta fenda é aberta ao fluxo de ar da respiração via nasal, 

mas também ao do retro nasal (Figura 10) [33]. Desta forma, os odores podem atingir o 

epitélio olfativo de duas formas, pelo simples ato de cheirar pelas narinas e pela 

Figura 9 – Cor das categorias de Vinho do Porto. Adaptado de IVDP [9]. 
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nasofaringe, passando de forma retro nasal pelo nariz durante a ingestão de comida e 

bebida. Devido a esta localização do epitélio, a concentração de um determinado odor é 

parcialmente controlada pela respiração [34].  

 

 

4.2. O aroma do vinho 

O aroma é uma das características mais importantes na qualidade de um vinho [35]. 

São vários os compostos conhecidos que constituem esta mistura complexa. Contudo, 

somente os compostos químicos voláteis que alcançam a cavidade nasal, quando 

cheiramos e bebemos um copo de vinho, são capazes de ser detetados pelo olfato. Estes 

são, por norma, moléculas de tamanho pequeno, de hidrofobicidade média e peso 

molecular compreendido entre os 30–300g/mol [36].  

Já foram identificados, nos vinhos, mais de 1000 compostos químicos voláteis que 

compreendem uma grande variedade de concentrações [37]. Estas podem variar de alguns 

mg/L a poucos ng/L ou ainda menos, em compostos individuais [38]. Pode ser tentador 

pensar que os compostos mais abundantes afetam mais o aroma, mas isso não é de todo 

verdade. Não existe um composto que tenha um impacto real, isto é, o aroma de um vinho 

é influenciado pelo conjunto de todos os compostos presentes na solução hidroalcoólica 

[38]. O nariz humano pode detetar alguns compostos em concentrações muito baixas, 

enquanto outros permanecem impercetíveis mesmo em níveis elevados [39]. Isto porque, 

a intensidade percebida de um odor depende não apenas da sua concentração na fase 

líquida, mas também da sua volatilidade, da pressão de vapor e do seu limiar de perceção. 

O limiar de perceção pode ser definido como a concentração mínima de um composto 

capaz de produzir uma sensação olfativa em pelo menos 50% dos provadores de um júri, 

mesmo que não sejam capazes de o identificar. Os valores deste parâmetro podem variar 

desde os 10-4 aos 10-12g/L, evidenciando a sensibilidade extrema do nosso olfato [40]. 

Figura 10 – Deteção de odores via nasal e retro nasal. Adaptado de Shepherd [33]. 
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Caso os provadores sejam capazes de percecionar e identificar o odor pode-se falar de um 

limiar de identificação ou de reconhecimento [39, 41]. 

Nos anos quarenta foram feitos os primeiros estudos sobre o aroma do vinho, pelos 

autores Hennig e Villforh [42]. Estes foram capazes de identificar alguns compostos 

através de métodos químicos clássicos. Mais tarde, com a primeira utilização da 

cromatografia gasosa para o aroma dos vinhos, Bayer et al. entre 1958–1961 [43, 44], 

identificaram alguns álcoois superiores e ésteres. A partir desta data a pesquisa alargou-

se até aos compostos aromáticos das uvas com a utilização de colunas capilares de alta 

resolução e outras técnicas de separação que revolucionaram a pesquisa de aromas nos 

vinhos [38]. 

Segundo o Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 179 (Regulamento CE nº. 

1493/1999, de 17 de maio) apenas se pode obter vinho a partir da fermentação alcoólica 

de uvas ou mosto provenientes de uvas da espécie Vitis vinifera, assim, somente os 

compostos aromáticos que daí advêm serão abordados.  

4.2.1 Classificação e origem dos compostos aromáticos 

O aroma de um vinho é de uma enorme complexidade. Os seus compostos 

aromáticos diferem tanto na origem como na evolução ao longo do processo de 

vinificação, o que os torna particularmente difíceis de estudar [39, 45]. É necessário ter 

em conta a diversidade de mecanismos envolvidos desde a vinha até à adega. 

Inicialmente, o metabolismo da uva que depende da casta, do solo, do clima e das próprias 

técnicas de gestão da vinha; as reações bioquímicas de oxidação e hidrólise que ocorrem 

durante a extração do mosto e na maceração; posteriormente a ação das leveduras durante 

a fermentação alcoólica que depende da sua condução, nomeadamente da temperatura e 

estirpe de levedura utilizada; por fim as reações químicas que ocorrem depois da 

fermentação, durante o envelhecimento do vinho em cubas, barricas e garrafas [46]. 

Dependendo da sua origem, e atendendo à sequência biotecnológica empregue na 

elaboração de vinho, muitos autores classificam o aroma em três categorias distintas: o 

aroma varietal, o aroma fermentativo e o aroma de envelhecimento também denominado 

por aroma pós-fermentativo (Figura 11) [38, 45, 47, 48]. Apesar disso, uma revisão 

bibliográfica de 2016 acresce que esta classificação pode ser um contrassenso. 

Defendendo que a maioria dos precursores aromáticos tem origem nas uvas e estes apenas 
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vão sofrendo alterações tanto pelo processo de fermentação como pelo envelhecimento 

[45]. 

 

4.3 O aroma varietal 

Designa-se por aroma varietal de um vinho, a parte devida à variedade da uva da 

qual provém. A composição geral da maioria das castas é muito semelhante apesar das 

diferenças distintas no aroma e flavour de um vinho. Estas diferenças devem-se à 

infinidade de combinações existentes e, principalmente, às proporções dos compostos que 

constituem o perfil aromático da uva [48] que, por conseguinte, dependem da maturação 

da mesma [45].  

Os compostos aromáticos da uva são sintetizados em cada bago por uma variedade 

de enzimas como a terpeno-sintase, a O-metil transferase e o citocromo P450. É a 

variação genética, dos genes responsáveis pela biossíntese dos aromas, que origina as 

diferenças de aromas nas várias castas [45]. Por exemplo, uma variação alélica no gene 

que codifica a biossíntese de terpenos, na 1-desoxi-D-xilulose-5-fosfato sintetase, leva a 

uma acumulação de terpenos. Estes últimos são os responsáveis pelo aroma floral distinto 

existente nas castas Moscatel e Gewurztraminer [49, 50]. No entanto, este aroma pode 

não ser diretamente reconhecido na uva e revelar-se apenas no decorrer da fermentação e 

da conservação do vinho [46]. Temos necessidade então de falar em precursores de 

aromas [51]. Compostos não voláteis como glicosídeos, ácidos fenólicos, ácidos gordos 

e conjugados de cisteína que têm a capacidade de originar compostos aromáticos através 

da ação de determinadas enzimas. Os precursores podem ainda ser compostos odoríferos 

que se transformam noutros compostos odoríferos, devido à sua instabilidade. É o caso 

de alguns terpenos e norisoprenóides em C13 [46, 51].  

Aroma Primário 
- aroma varietal

-aroma pré-fermentativo

Aroma Secundário
- aroma fermentativo

Aroma Terciário 
- aroma pós-fermentativo

Origem do 
Aroma do Vinho

Figura 11 – Categorias que contribuem para a origem do aroma do vinho. 
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Os compostos aromáticos varietais que têm sido estudados nas castas de Vitis 

vinifera são na sua maioria monoterpenos, abundantes nas castas de Moscatel; as 

metoxipirazinas responsáveis pelo aroma vegetativo que caracteriza as castas Sauvignon 

blanc e Cabernet Sauvignon; e os norisoprenóides em C13 que contribuem com aromas 

florais complexos, de frutos tropicais e violetas. Ainda foram descritos tióis voláteis que 

contribuem com propriedades aromáticas interessantes, tanto pelo extremamente baixo 

limiar de perceção que apresentam, quer pelos descritores de aromas a eles associados 

[38, 45, 47]. Na Tabela 8 encontram-se descritos os principais compostos aromáticos de 

cada uma das categorias acima mencionadas.  

 

Composto Descritor Aromático Limiar de perceção (µg/L) 

Monoterpenos 

 linalol Anis, floral, rosa 80 [52], 100 [53], 50 [46] 

 geraniol Rosa, floral 100 [53], 130 [54] 

 nerol Lima, floral 500 [52], 400-500 [53] 

 α-terpineol Pinho, tília, lírio 110 [55], 400 [46] 

 citronelol Limão verde, citronela 18 [46] 

Metoxipirazinas 

 2-metoxi-3-isobutilpirazina Pimento verde 0.002a [46, 51, 56] 

 2-metoxi-3-isopropilpirazina Pimento verde, terra 0.002a [46, 56] 

 2-metoxi-3-sec-butilpirazina Pimento verde 0.001a [46, 51] 

Norisoprenóides em C13 

 β-damascenona Flores, frutos tropicais 0.045b [46, 57] 

 β-ionona Violeta 0.08b [46, 58] 

 vitispirano Cânfora, eucalipto 800, >800 Vinho do Porto [59] 

Tióis Voláteis   

 4-mercapto-4-metil-2-pentanona Giesta 0.0008 [60] 

 4-mercapto-4-metil-2-pentanol Casca de citrinos 0.055 [60] 

 3-mercapto-3-metil-1-butanol Alho francês cozido 1.5 [60] 

 acetato de 3-mercaptohexilo Maracujá, groselha preta 0.004 [60] 

a – limiar de perceção em água; b – limiar de perceção em solução 90% água + 10% álcool (w/w) 

 

Dois estudos com as castas Muscat de Frontignan e Muscat d'Alexandrie revelaram 

que os principais monoterpenos estão localizados sobretudo na película [61]. Enquanto 

cerca de 90% do nerol e do geraniol estão aí concentrados, já cerca de metade do linalol 

encontra-se na polpa [61, 62]. De um modo geral, estes monoterpenos aumentam durante 

o desenvolvimento do bago. Este aumento é mais notório a partir do pintor e a acumulação 

é contínua mesmo em uvas maduras [62]. No entanto, outros autores compartilham a 

Tabela 8 – Compostos envolvidos no aroma varietal do vinho. 
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opinião de que os monoterpenos começam a diminuir antes que seja atingido o nível 

máximo de açúcar no bago [63, 64]. 

No caso das metoxipirazinas, as maiores concentrações estão presentes em bagos 

verdes. O aumento da exposição solar durante a maturação dos bagos reduz o seu teor em 

metoxipirazinas, provavelmente devido à sua sensibilidade à luz [65]. As castas 

Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon, das regiões mais frescas, são as que apresentam 

as maiores concentrações de metoxipirazinas, entre 100–200ng/L podem estar presentes 

nestes mostos [66, 67].  

Os norisoprenóides em C13 têm origem na degradação oxidativa dos carotenóides 

[68]. A concentração de carotenóides diminui após a mudança de cor do bago. Este facto 

está correlacionado com as concentrações aumentadas de derivados de norisoprenóides 

em C13 [68]. Da mesma forma, as uvas sujeitas à exposição solar durante a maturação 

aceleram a degradação dos carotenóides, por um lado, e aumentam o conteúdo em 

norisoprenóides em C13, por outro. No caso da casta Riesling, é descrita uma maior 

concentração de derivados de norisoprenóides em C13, à exceção dos que produzem a β-

damascenona, em regiões sujeitas a temperaturas extremamente altas durante o período 

de maturação [63].  

4.4 Aroma pré-fermentativo  

Segundo Lepe [69], o aroma varietal está inserido na categoria de aroma primário, 

do qual também faz parte o aroma pré-fermentativo. Este último engloba todos os aromas 

que se desenvolvem no decurso dos tratamentos submetidos à uva nomeadamente durante 

a vindima, o transporte, o esmagamento e a prensagem, bem como num eventual 

aquecimento ou maceração pelicular e/ou carbónica. É neste momento que existe o 

contacto entre os precursores de aromas e as enzimas da uva, sendo revelado o potencial 

aromático das castas. Para além disso, a maioria destes tratamentos provoca a 

incorporação de oxigénio no meio, fornecendo o segundo substrato envolvido nas reações 

de oxidação enzimática [70]. Fischer et al. [71] mostram o quão importante se tornam 

estas etapas avaliando o perfil sensorial de duas castas ao fim de 24h de maceração 

pelicular, comparativamente aos controlos (Figura 12) [71]. Durante este período 

observaram um aumento significativo da transferência de precursores de aromas para o 

mosto de uvas Moscatel e Riesling. Este perfil aromático revelou um aumento no aroma 

floral, a pêssego, maracujá e cítricos [14]. 
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O aroma pré-fermentativo é essencialmente oriundo de álcoois e aldeídos com 6 

átomos de carbono, que apresentam um odor a verde e folhas cortadas. Estes formam-se 

a partir de ácidos gordos insaturados sendo mais de metade atribuídos aos ácidos linoleico 

e linolénico, 55% e 63% respetivamente [51]. Os ácidos gordos não se encontram na uva 

sob a forma livre, encontram-se sim associados a lípidos. A película contêm 1,5–3 vezes 

mais ácidos gordos comparativamente à polpa; sendo também mais rica em glicolípidos 

que são cinco vezes mais ricos em ácidos linoleico e linolénico [72].  

Os compostos em C6 implicados no aroma pré-fermentativo são então formados a 

partir dos dois precursores, os ácidos linoleico e linolénico (Figura 13) [70]. Estes dois 

últimos são inicialmente formados a partir dos lípidos membranares por ação de uma acil-

hidrolase. Depois, na presença de oxigénio, são formados os correspondentes 13-

hidroperóxidos que conduzem à formação do hexanal, do (Z)-3-hexenal e do (E)-2-

hexenal [70].  

 

 

Figura 12 – Impacto sensorial da maceração pelicular do mosto de Moscatel (esquerda) e Riesling (direita) após 

24h de maceração. Adaptado de Fischer et al. [71]. 

 

Figura 13 – Formação dos aldeídos e álcoois correspondentes responsáveis pelo aroma pré-fermentativo. 

Adaptado de Crouzet et al. [70]. 
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4.5 Aroma fermentativo 

A fermentação é o processo de conversão do mosto de uva em vinho. Esta etapa 

engloba duas grandes transformações, a fermentação alcoólica e a fermentação 

malolática. No entanto, para o contexto desta tese, apenas serão abordados os principais 

compostos oriundos da fermentação alcoólica.  

A fermentação alcoólica é a transformação dos açúcares presentes no mosto em 

etanol e outros produtos secundários. Esta, é levada a cabo por leveduras do género 

Saccharomyces [76] e a biossíntese de novos compostos aromáticos é variável e 

específica de cada estirpe de levedura [73]. De facto, quantitativamente, os compostos 

aromáticos formados durante a fermentação representam os mais importantes 

componentes de um vinho [47]. Sendo importante ressalvar que o aroma final de um 

vinho tem origem na complexa interação existente entre os vários compostos químicos 

voláteis [48]. 

Da fermentação alcoólica resultam o etanol e o glicerol como principais compostos 

[38, 48]. O etanol intervém no aroma do vinho visto que está presente em teores 

superiores ao seu limiar de perceção. Ele é produzido a partir do catabolismo da glucose 

e da frutose. Sendo a sua concentração dependente da quantidade inicial de açúcares 

presentes nas uvas, assim como do estilo de vinificação [47]. Para além dos efeitos 

fisiológicos que provoca no sistema nervoso central, o etanol contribui para o flavour e 

para o corpo de um vinho, equilibra as sensações de sabor e age como fixador para os 

outros compostos aromáticos. Estudos mostram que a volatilidade e a perceção da 

intensidade dos aromas frutados e florais é maior em vinhos com a concentração de etanol 

diminuída para 7% comparativamente a vinhos com 10–11% álcool [74, 75]. No entanto, 

Le Berre et al. [76] afirmam que a redução dos níveis de etanol de um vinho afeta não 

apenas as interações percebidas entres os vários aromas mas também as suas proporções 

químicas. Por outro lado, elevados níveis de etanol afetam negativamente a perceção do 

aroma [77]. Jones et al. [78] descrevem que os aromas frutados são substituídos por 

aromas herbáceos, acentuando também a perceção dos taninos no que toca à adstringência 

e ao amargor de um vinho. Devido às alterações climáticas, estes estudos deverão ser 

tidos em conta num futuro próximo. O aumento das temperaturas leva a uma maior 

concentração de açúcares nas uvas que, consequentemente, origina vinhos com 

concentrações mais elevadas em etanol. 
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O glicerol é o segundo composto mais comum resultante da fermentação alcoólica. 

Está presente em quantidades de cerca de 5g/L em vinhos secos e é historicamente 

descrito como o maior contribuidor para o paladar global de um vinho [79]. Existem 

dados que sugerem uma relação entre a concentração de glicerol e a qualidade percebida 

de vinhos brancos, apesar de o mesmo já não acontecer para as amostras de vinho tinto 

[80]. No entanto, nos dias de hoje, pouco se sabe sobre a interação do glicerol com os 

restantes compostos aromáticos e qual o seu papel no perfil do aroma [48].  

A partir do piruvato, durante a fermentação alcoólica, temos a formação do 

acetaldeído. Este é um composto aromático importante e constitui mais de 90% dos 

aldeídos presentes no vinho [81]. Mais ainda, o acetaldeído é o precursor do ácido acético, 

da acetoína e da síntese do etanol. A baixas concentrações, o acetaldeído confere um 

aroma frutado agradável ao vinho [82] sendo mesmo considerado um composto 

característico de Vinhos do Porto jovens (cerca de 127mg/L) [83]. Pelo contrário, a 

concentrações superiores a 600mg/L, origina um odor pungente de relva verde ou dióspiro 

maduro. Sendo um composto extremamente reativo, este liga-se facilmente a proteínas 

ou aminoácidos, originando uma ampla gama de compostos aromáticos [84]. Outros 

compostos importantes podem ser sintetizados durante o metabolismo dos aminoácidos 

ou dos ácidos gordos, como os álcoois superiores que surgem em quantidades mais 

modestas mas contribuem de forma significativa para o aroma global do vinho (Figura 

14) [38, 48, 51, 85]. Apresentam-se de seguida estes constituintes do aroma fermentativo, 

também denominado por aroma secundário [85].  

 

 

Figura 14 – Alguns compostos aromáticos produzidos durante a fermentação alcoólica e suas vias metabólicas. 

Adaptado de Dzialo et al. [86]. 
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4.5.1 Álcoois superiores 

Os álcoois superiores são compostos hidrocarbonados com mais de dois átomos de 

carbono e uma função álcool e os seus teores podem ultrapassar os 100mg/L, em vinho 

[86]. A formação dos álcoois superiores está associada ao metabolismo dos aminoácidos, 

como descrito anteriormente. Os aminoácidos livres como a prolina, arginina, alanina, 

glutamato e serina fazem parte dos principais compostos azotados das uvas, para além 

dos iões amónio [87]. A concentração destes compostos é significativamente variável de 

acordo com a casta. Foi demonstrado que o aroma varietal de determinadas castas pode 

ser parcialmente explicado pela sua composição em aminoácidos [88]. No entanto, vários 

estudos relatam que a maioria dos mostos de uva não contêm quantidades suficientes de 

nutrientes para as leveduras, especialmente azoto assimilável. Daí a suplementação dos 

mostos com azoto se ter tornado prática comum [89]. Além disso, está demonstrado que 

esta suplementação em azoto, sob a forma de aminoácidos e azoto assimilável, influencia 

o perfil aromático do vinho [89-92].  

Os compostos aromáticos mais importantes formados a partir dos aminoácidos, são 

então os álcoois superiores e os seus ésteres, sendo, por isso, fortemente influenciados 

pela fonte de azoto do mosto. Existem duas vias referentes à sua origem, a via catabólica 

denominada por mecanismo de Ehrlich e a via anabólica [93]. Na primeira, os álcoois são 

formados por degradação dos aminoácidos, englobando mecanismos de desaminação, 

descarboxilação e redução (Figura 15). Alguns dos pares aminoácido-álcool formados 

por este processo encontram-se na Tabela 9 [93].  

 

 

O mecanismo de Ehrlich afeta de forma direta ou indireta a síntese de outros 

compostos aromáticos [94]. Os compostos mais importantes, álcoois superiores e ácidos 

gordos voláteis, são produzidos a partir da valina, leucina e isoleucina. No entanto, os 

outros aminoácidos também podem dar origem a compostos aromáticos por esta via [48]. 

Figura 15 – Formação de álcoois superiores a partir de aminoácidos segundo o mecanismo de Ehrlich. 

Adaptado de Lepe [93]. 
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Aminoácidoa Cetoácidoa Aldeídoa Álcool Superiora 
Ácido gordo 

volátil 

Descritor 

Aromáticod 

serina 
3-hidroxi-2-

cetopropiónico 
glioxal glicol ----- ----- 

ácido-2-

aminobutírico 
2-cetobutírico propionaldeído 1-propanol ----- álcool 

valina 2-cetoisovalérico isobutiraldeído 
2-metil-1-

propanol 
----- álcool 

isoleucina 
2-ceto-3-

metilvalérico 

2-metil-1-

butiraldeído 
2-metil-1-butanol ----- 

álcool, banana, 

medicinal, 

solvente 

leucina 2-cetoisocapróico isovaleraldeído 3-metil-1-butanol ----- 

álcool, banana, 

adocicado, 

aromático 

fenilalanina 
3-fenil-2-

cetopropiónico 
----- feniletanol 

ácido 

fenilacéticob 

rosas, 

adocicado, 

perfumado 

tirosina 
3-(4-hidroxifenil)-

2-cetopropiónico 
----- 

tirosol 

 
----- 

amargo, 

químico 

triptofano ----- ----- triptofol 
ácido indol-3-

acéticoc ----- 

a – Nykanen [81] b – Taylor e Jenkins [95] c – Antonelli et al. [96] d – Meilgaard [52] 

Por via anabólica, dá-se a formação dos álcoois superiores a partir do metabolismo 

dos açúcares, pela via do piruvato, tendo como intermediários os ácidos cetónicos [93]. 

A proporção relativa atribuída a esta via é cerca de 75%, estando os restantes 25% 

concedidos á via de Ehrlich [51]. Mas, é descrito que a contribuição da via de Ehrlich é 

maior à medida que aumenta o número de carbonos do álcool. Para além disso, deve ter-

se em conta que estes valores são bastante flexíveis uma vez que, os teores de azoto 

assimilável e dos açúcares fermentescíveis são altamente variáveis de mosto para mosto 

[48, 51].  

Na Tabela 10 são apresentados mais alguns ácidos gordos voláteis, respetivos 

descritores aromáticos e teores presentes em vinho branco. O ácido acético é, sem dúvida, 

o ácido gordo volátil mais representativo. Constitui cerca de 95% da acidez volátil 

produzida pela levedura e, apesar da sua reputação negativa, é um composto necessário 

ao aroma dos vinhos [97]. Os ácidos propanóico, o 2-metil-1-propanóico e o 3-metil-1-

butanóico são formados a partir dos α-cetoácidos. Já os provenientes do metabolismo dos 

lípidos originam ácidos gordos com número par de átomos de carbono, como o ácido 

butanóico, hexanóico, octanóico e decanóico [97].  

 

 

Tabela 9 – Aromas produzidos através do catabolismo de aminoácidos pela via de Ehrlich. 
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a – Meilgaard [52] b – Etiévant [59] 

 

4.5.2 Metabolitos dos aminoácidos: ésteres  

Numerosos ésteres voláteis constituem uma das classes mais importantes dos 

compostos aromáticos [98]. Responsáveis pelos aromas frutados associados ao vinho, 

esta família é composta por ácidos gordos de cadeia curta (2–10 carbonos), pelos seus 

ésteres etílicos e pelos acetatos dos álcoois superiores [47]. 

A formação de ésteres na ausência de enzimas é uma reação de equilíbrio entre um 

álcool e um ácido. No entanto, este processo é demasiado lento para se conseguir explicar 

as grandes quantidades de ésteres habitualmente presentes no vinho [73]. A formação 

enzimática de ésteres foi identificada como a ativação inicial do ácido, através da sua 

combinação com a coenzima A [73]. Os ésteres são, então, formados por uma reação de 

condensação entre um acetil ou acil-CoA e um álcool. Dependendo do uso de acetil-CoA 

ou acil-CoA, podem-se dividir os ésteres em duas categorias diferentes, os ésteres de 

acetato e os ésteres etílicos de ácidos gordos, respetivamente [99]. O pequeno tamanho e 

a natureza lipofílica dos ésteres de acetato permitem a sua rápida difusão do citoplasma 

para o meio extracelular, ou seja, para o vinho. Já as caudas de carbono mais longas, no 

caso dos ésteres etílicos de ácidos gordos, tornam a sua difusão um pouco mais difícil. 

Desta forma, são os primeiros que conferem uma influência mais significativa no aroma 

e flavour do vinho, quando comparados com os seus equivalentes de ácidos gordos [85]. 

São as quantidades relativas da acetil-CoA, do etanol e da água no mosto que levam à 

formação das duas classes de ésteres acima descritas (Figura 16 A e B) [51, 85]. 

Composto Descritor Aromáticoa Teor (vinho branco) (mg/L)b 

ácido acético ácido acético, vinagre 4.7 – 400 

ácido propanóico ácido acético, vinagre, lácteo 0.1 – 0.7 

2-metil-1-propanóico suor, amargo, avinagrado 0.01 – 2.1 

ácido butanóico amanteigado, queijo, suor 0.04 – 1.1 

3-metil-1-butanóico queijo, lúpulo velho, suor 0.1 – 1.6 

ácido hexanóico ácido gordo, óleo vegetal, suor 0.02 – 5.7 

ácido octanóico ácido gordo, óleo vegetal 0.007 – 20.9 

ácido decanóico cera, sebo, ranço, sabão 0 – 4.5 

Tabela 10 – Descritores aromáticos e teores de ácidos gordos voláteis e alguns ésteres presentes no vinho. 
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O acetato de 2-feniletilo e o acetato de isoamilo estão presentes em elevadas 

concentrações no Vinho do Porto, conferindo-lhe o aroma a rosa e doce/banana, 

respetivamente [100]. Os ésteres apresentam aromas individuais bastante agradáveis, com 

a grande exceção do acetato de etilo que, para valores superiores a 100mg/L, já exibe um 

acentuado aroma a cola [51]. A formação deste éster está dependente das necessidades da 

levedura em formar ácidos gordos que, ao mesmo tempo, parece estar diretamente 

correlacionado com o teor em azoto total do mosto [101]. Os ésteres etílicos apresentam 

aromas a maçã, papaia, banana e ananás. De acordo com a literatura, com o aumento do 

peso molecular estes compostos perdem as características frutadas e passam a ter aroma 

a sabão e a ranço [52]. De salientar, ainda, que a formação dos ésteres está dependendo 

da estirpe de levedura que é utilizada assim como dos fatores externos como a temperatura 

de fermentação, a disponibilidade de nutrientes, o pH, percentagem de ácidos gordos 

insaturados e dos níveis de oxigénio [48].  

Uma vez que a fermentação malolática não ocorre aquando da vinificação do Vinho 

do Porto, a sua contribuição para o aroma final do vinho não foi incluída neste trabalho. 

4.6 Aroma pós-fermentativo 

O aroma pós-fermentativo, ou terciário, engloba todas as transformações ocorridas 

durante a conservação e o envelhecimento do vinho. O aroma formado durante a 

fermentação alcoólica tende a diminuir, no entanto, novos compostos surgem do contacto 

Figura 16 – A) – produção de ésteres de acetato; B) – produção de ésteres de ácidos gordos. Adaptado de 

Dzialo et al. [85]. 
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com barricas de madeira e da evolução dos aromas primários e secundários [102]. 

Dependendo das condições de envelhecimento, a complexidade aromática adquirida pelo 

vinho tem por base diferentes fenómenos: reações de esterificação/hidrólise, reações de 

oxidação e redução, clarificação espontânea, eliminação de CO2, difusão contínua e lenta 

do oxigénio através dos poros da madeira e transferência de taninos e compostos 

aromáticos da madeira [103].  

O envelhecimento em barricas de madeira é uma prática comum na produção de 

vinho tinto [104]. A madeira de carvalho tem sido utilizada desde há muito tempo com o 

objetivo de aperfeiçoar o aroma, o sabor, a cor e também a estabilidade do vinho [105]. 

Tradicionalmente as barricas de carvalho têm vários tamanhos, de forma a facilitar a 

difusão do oxigénio. Este é um fator de extrema importância pois aperfeiçoa o caráter de 

envelhecimento através da extração de compostos voláteis e não voláteis da madeira que, 

por sua vez, interagem com outros componentes do vinho [104]. Foi descrito na literatura 

qual o efeito da maturação em barricas de carvalho no aroma de vinhos Sauternes, um 

vinho late harvest francês. A mudança mais importante foi o aumento das concentrações 

de trans-non-2-enal, β-metil-γ-octalactona, linalol, β-damascenona, guaiacol, eugenol e 

vanilina durante a maduração. O trans-non-2-enal é um derivado da oxidação de ácidos 

gordos insaturados que pode ser considerado como um indicador da deterioração 

oxidativa do vinho. O eugenol e β-metil-γ-octalactona estão naturalmente presentes na 

madeira, havendo um incremento das suas concentrações quando a madeira é aquecida. 

Já o guaiacol e a vanilina são formados pela degradação da lignina, uma macromolécula 

da madeira. O linalol, como descrito anteriormente, pode derivar da hidrólise de 

precursores glicosídicos das uvas ou ser formado a partir de outros monoterpenos durante 

o armazenamento do vinho. De igual forma, a β-damascenona pode ser formada através 

da degradação oxidativa de carotenóides da madeira [106]. 

Os vinhos fortificados também são tradicionalmente envelhecidos em barricas de 

madeira de carvalho, a temperaturas variáveis e muitas vezes parcialmente vazias. 

Câmara et al. [102] estudaram a composição aromática do vinho fortificado da Madeira 

envelhecido em barricas de carvalho durante 1, 11 e 25 anos. Verificaram que, os 

constituintes mais importantes do perfil aromático aumentaram com o envelhecimento, 

como o caso do metanol, acetaldeído e acetato de etilo. Já no caso dos ésteres de acetatos 

e dos ésteres etílicos de ácidos gordos a concentração diminuiu significativamente, 

levando à perda do aroma fresco e frutado do vinho. Os mesmos autores [102] observaram 



I  I n t r o d u ç ã o  G e r a l  

34 

 

uma forte correlação entre o sotolon (3-hidroxi-4,5-dimetil-2 (5H)-furanona), o 2-

furfural, o 5-metil-2-furfural, o 5-hidroximetil-2-furfural e o 5-etoximetil-2-furfural e o 

envelhecimento, o que torna estes compostos marcadores de idade do vinho.  

Ortega-Heras et al. [107] relatam que a transferência de taninos, lactonas, fenóis 

voláteis e aldeídos fenólicos da madeira para o vinho apenas acontece quando o contacto 

entre ambos é superior a 4 meses. Assim, a extração de compostos voláteis da madeira 

depende, inicialmente, da quantidade de compostos que são potencialmente extraíveis e, 

depois, do tempo de contacto entre o vinho e a madeira [102]. No entanto, os vinhos 

devem ter na sua composição uma elevada percentagem de polifenóis de modo a permitir 

uma maior interação com os compostos químicos da madeira [107]. Por esta razão, nem 

todos os vinhos são aptos para o envelhecimento em madeira. É o caso do Vinho do Porto 

Rosé, que não passa por este processo de modo a manter o seu caráter fresco [108].  

4.6.1 O Envelhecimento do Vinho do Porto 

A madeira de carvalho, na presença de elevados teores de álcool, garante que os 

Vinhos do Porto apresentem níveis elevados de compostos extraíveis da madeira, como 

o caso do β-metil-γ-octalactona (lactona de carvalho) que contribui com um aroma 

amadeirado a carvalho e nozes [109]. Nos Tawnies, o sotolon é dos compostos aromáticos 

mais significativo, responsável pelo aroma a caril, noz e picante. De facto, pode-se 

afirmar que o sotolon desempenha um papel preeminente no aroma característico do 

Vinho do Porto. Experimentalmente, amostras suplementadas com esta substância, são 

consistentemente classificadas como mais velhas [110]. Ferreira et al. [110, 111] 

descrevem um comportamento semelhante em 71 amostras de Vinho do Porto. O sotolon 

foi das poucas moléculas presentes em concentrações acima do limiar de perceção, e a 

sua concentração aumentou com o passar do tempo de 100µg/L, em vinhos com 6 anos, 

para 1000µg/L-1 em vinhos com 25 anos. Também, é descrito que a temperatura e o 

oxigénio influenciam fortemente a formação de sotolon, sendo mais significativo quando 

os dois atuam sinergicamente [112]. Prata-Sena e colaboradores [30] supõem que a 

temperatura presente na adega possa influenciar de forma mais significativa os Vinhos 

do Porto armazenados em balseiros do que em garrafas, pois estes estão sujeitos a uma 

menor permeabilidade de oxigénio. Neste sentido, os Tawnies adquirem, com o passar 

dos anos, um caráter aveludado da madeira em combinação com um aroma complexo a 

frutos tropicais e um toque de amêndoa e baunilha. Entre os aldeídos aromáticos, a 
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vanilina também apresenta uma grande contribuição para o aroma do vinho, superior ao 

2-furfural e ao 5-metil-2-furfural [102].  

Os vinhos mais antigos apresentam compostos de enxofre menos voláteis, 

comparativamente aos mais jovens, contribuindo favoravelmente para o seu perfil 

aromático. Os compostos de enxofre tornam os vinhos mais propensos a odores 

desagradáveis como o caso do 3-(metiltio)-1-propanol com odor a couve-flor e o ácido 3-

(metiltio)-1-propiónico a manteiga. O envelhecimento também parece influenciar a 

concentração de norisoprenóides em C13, existindo um aumento de 2,2,6-

trimetilciclohexanona (TCH), 1,1,6-trimetil-1,2-diidronaftaleno (NDT) e vitispirano para 

Tawnies e β-damascenona e β-ionona para Vintage. Confirma-se que estas diferenças 

estão relacionadas com a exposição ao oxigénio durante o envelhecimento em barrica 

comparativamente ao envelhecimento em garrafa dos Vintage [113]. 

4.7 Aroma da aguardentação 

Rogerson e De Freitas [114] consideram a existência de uma quarta e nova categoria 

aromática – o aroma proveniente da aguardente utilizada para a fortificação de Vinho do 

Porto. A aguardente vínica, resultante da destilação de vinho, contém níveis elevados de 

álcoois superiores, ésteres e aldeídos, afetando diretamente o seu aroma [115].  

A adição de aguardente vínica ao mosto em fermentação é um dos passos mais 

importantes da vinificação do Vinho do Porto [116]. Para além de aumentar a 

solubilização dos polifenóis, antocianinas, taninos e a precipitação da matéria insolúvel, 

a aguardente também tem uma forte contribuição para o aroma e o flavour [117]. A 

aguardentação introduz uma maior quantidade de etanol no vinho, o que provoca uma 

sensação de aquecimento na boca. Também, ao manter os teores de açúcar elevados, ajuda 

a reduzir a intensidade dos taninos o que, consequentemente, baixa a sensação de 

adstringência [118]. A aguardente faz ainda com que se retenham níveis mais elevados 

de acetaldeído, acetoína e ácido acético nos Vinhos do Porto jovens, comparativamente a 

vinhos com fermentação completa dos açúcares [119].  

Os próprios compostos voláteis presentes na aguardente vínica, promovem um 

aumento do aroma frutado e tropical ao octanoato de etilo e ao decanoato de etilo, assim 

como um aroma balsâmico ao hidrocinamato de etilo. No entanto, os níveis destes 

compostos voláteis vão diminuindo durante o período de envelhecimento do vinho em 
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barricas de madeira, devido às perdas por evaporação e oxidação, bem aparentes no perfil 

pouco frutado de um Tawny comparativamente a um Vintage [114].  

Os aldeídos presentes na aguardente, sendo o acetaldeído o mais relevante, também 

parecem desempenhar um papel preponderante na aquisição da cor final do Vinho do 

Porto. O acetaldeído está presente tanto devido à fermentação alcoólica, como devido à 

adição de aguardente vínica e ainda devido à oxidação do etanol durante o 

envelhecimento [116]. No entanto, a maioria dos aldeídos possuem aromas 

desagradáveis, tornando-se por isso essencial fazer uma escolha acertada da aguardente. 

Pissarra e colaboradores [120] debruçaram-se, pela primeira vez em 2005, na importância 

da composição química da aguardente no momento da sua escolha para a fortificação do 

Vinho do Porto. Os autores verificaram que a amostra de Vinho do Porto com aguardente 

que continha o maior teor de aldeídos apresentava uma cor e flavour mais intensos [120]. 

Objetivamente, o processo de aguardentação do Vinho do Porto, sempre foi 

percebido como uma técnica para a interrupção prematura da fermentação de modo a 

preservar o vinho. Porém, não só as uvas e a sua composição, o terroir e o clima são 

fatores importantes para o processo de vinificação deste vinho, também a qualidade da 

aguardente utilizada (assim como outras práticas enológicas) são ferramentas poderosas 

para aumentar a sua qualidade [114]. 

 

5. Análise Sensorial 

5.1 Evolução 

Desde os tempos mais remotos que os seres humanos utilizam os seus sentidos de 

modo a avaliar os alimentos. O Homo erectus, em 125.000a.p. já utilizava a análise 

sensorial para distinguir os bons dos maus alimentos, os seguros dos tóxicos. A verdade 

é que os alimentos e as fragrâncias e, portanto, os sentidos do paladar e olfato, desde 

sempre influenciaram o comportamento da humanidade. Aliás, a procura de produtos 

aromáticos orientais para a condimentação alimentar e cosmética, foi uma das grandes 

motivações durante a época dos descobrimentos. É o caso da longa expedição da 

descoberta do caminho marítimo para a Índia em busca de especiarias, no século XV 

[121]. No entanto, apenas no início do século XX, a análise sensorial começou a ser 

aplicada como uma ciência. Em 1940 foi desenvolvido o teste triangular na Carlsberg 

Brewery por Bengtsson e seus colaboradores, e, nos EUA, foram realizados diversos 
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estudos, por Peryon e Swartz, com vista à necessidade da manutenção da qualidade dos 

produtos enviados para a linha da frente da 2ª Guerra Mundial. Só no final da década de 

1950 é que se começaram a usar testes sensoriais na Europa [122, 123]. 

O campo de atuação da análise sensorial tem vindo a alargar consideravelmente nos 

últimos 60 anos. Foi sendo reconhecida como disciplina nas ciências alimentares e do 

consumo e, tornou-se uma parte vital das indústrias alimentares. Este reconhecimento 

permitiu a sua aplicação a diversos serviços, como o desenvolvimento de novos produtos, 

pesquisa, modificação de ingredientes e processos, redução de custos, controlo de 

qualidade e otimização de produtos. Do ponto de vista dos consumidores, os programas 

de análise sensorial desenvolvidos pelas indústrias alimentares, asseguram que os 

produtos que chegam ao mercado são, não só seguros e bem concebidos, como também 

possuem atributos sensoriais desejáveis que vão ao encontro das suas expectativas [124]. 

Independentemente do ramo de atuação, a função primária da análise sensorial é conduzir 

a testes válidos e reprodutíveis que forneçam dados confiáveis, através dos quais se 

possam tomar decisões de negócio [125]. 

5.2 Aplicação da análise sensorial a cosméticos 

Os testes sensoriais têm sido incluídos como garantia de qualidade de vários 

produtos, contribuindo com vantagens importantes. Desde logo, com a capacidade dos 

provadores detetarem particularidades que não podem ser detetadas por procedimentos 

analíticos, conseguirem definir características sensoriais importantes, identificar a 

presença ou ausência de diferenças sensoriais percetíveis e, obviamente, se gostam ou 

não do produto [126]. Daí, começou a surgir a consciencialização de que as metodologias 

desenvolvidas para a indústria dos alimentos podiam ser adaptadas para outras categorias 

de produtos tais como: indústrias de cosméticos, produtos de limpeza domésticos, tintas, 

papel e qualidade do ar [125]. 

A indústria de fragrâncias e aromas direcionou-se para a avaliação de produtos 

através de métodos instrumentais e analíticos, como cromatografia gasosa ou líquida, 

espectroscopia de massa e os modernos narizes eletrónicos [127]. Estes últimos, apesar 

de identificarem e quantificarem os compostos aromáticos presentes numa fragrância, não 

fornecem parâmetros que permitam predizer qual será a perceção do produto pelo 

consumidor, por exemplo, se a fragrância possui uma nota floral excessiva ou se agrada 

ou não. 
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Nas indústrias modernas de cosméticos, a avaliação sensorial também é uma 

ferramenta fundamental no desenvolvimento de novos produtos, assim como estudos de 

durabilidade e controlo de qualidade. Com ela é possível qualificar as perceções humanas 

relacionadas a um produto e descobrir quais são os atributos que devem ou não estar 

presentes e em que intensidade. Este procedimento auxilia a equipa de profissionais a 

desenvolver produtos de alta qualidade e com grande probabilidade de aceitação por parte 

do consumidor [128]. No entanto, em produtos cosméticos, a fragrância é uma das 

características de maior qualidade e a que mais influencia a sua aceitação [129]. De facto, 

estudos da área do marketing e de desenvolvimento têm verificado que a fragrância pode 

ser determinante para o sucesso ou o fracasso de um produto. Uma fragrância bem 

elaborada pode suprir atributos sensoriais necessários para levar um produto a ter sucesso 

no mercado. Em contrapartida, nem todos os produtos que apresentem outro tipo de 

vantagens, como por exemplo um produto com alto poder hidratante ou boa absorção, 

terão sucesso garantido no mercado se a sua fragrância não tiver uma boa aceitação junto 

do consumidor [130]. 

Desde sempre as fragrâncias representaram refinamento e requinte em várias 

culturas e sociedades. Da própria palavra que vêm do latim “perfumus”, onde per significa 

através e fumus significa fumo, surge o termo “através do fumo”. Sugerindo que as 

fragrâncias eram originariamente oferecidas como presentes aos deuses, tal era a sua 

importância [131]. Na avaliação da qualidade de perfumes e suas matérias-primas, o 

olfato humano é de facto, altamente seletivo e tem um excecional limite de deteção para 

uma ampla variedade de compostos. Este facto torna-se essencial uma vez que em 

perfumaria existem em média 2000 a 3000 matérias-primas diferentes, as quais podem 

ser divididas em vários grupos: cítrico, herbáceo, frutado, especiaria, madeira e baunilha 

[131]. 

6. Objetivos do trabalho 

De forma a enaltecer e manter vivo um dos produtos mais ricos da região do Douro, 

o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma fragrância de Vinho do Porto Tawny, a 

primeira de acordo com a literatura. Pretendeu-se, numa primeira fase, treinar um painel 

de provadores e selecionar os descritores aromáticos mais significativos nos Vinhos do 

Porto Tawny; Numa segunda fase, procedeu-se ao desenvolvimento das fragrâncias e, 

posteriormente, numa terceira fase, estudar a sua aceitabilidade por parte do consumidor. 
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A aplicação de uma fragrância a um produto cosmético, como sabão sólido, foi também 

objeto de estudo neste trabalho. 

Esta tese está organizada em capítulos individuais, de acordo com cada tema geral 

desenvolvido para a realização deste trabalho.  
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II Treino do Painel de Provadores e 

Seleção dos Descritores 

Resumo 

A análise sensorial tem uma elevada importância no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novos produtos. O painel de provadores é utilizado como 

instrumento de medida e, consequentemente, os resultados da análise dependem dos seus 

membros. O objetivo desta primeira fase do trabalho foi selecionar e treinar um painel de 

provadores com vista a obter uma lista de descritores aromáticos de Vinho do Porto 

Tawny. 

Foram selecionados 12 membros para o painel, 3 homens e 9 mulheres. Esta seleção 

foi feita, principalmente, de acordo com a disponibilidade da pessoa, do seu interesse e 

motivação e, por fim, se incluía o vinho como parte dos seus hábitos alimentares. O painel 

foi treinado, durante 3 sessões, com o masterkit de 54 aromas “Le nez du vin” de Jean 

Lenoir. Após o treino, foi utilizado o método ISO 11035:1994 de forma a identificar e 

selecionar descritores que estabelecessem o perfil aromático do Vinho do Porto Tawny. 

Realizaram-se 4 provas com 4 Tawnies diferentes, de modo a ter o máximo de 

variabilidade possível nos descritores aromáticos. No total, foram identificados 12 

compostos aromáticos para o desenvolvimento das fragrâncias de Vinho do Porto Tawny, 

que correspondem aos descritores: álcool, frutos secos, especiarias, madeira, doce/mel e 

floral/flores secas.  

 

Palavras chave: Vinho do Porto; fragrâncias; análise sensorial; descritores do Vinho do 

Porto Tawny 
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2.1 Introdução 

A avaliação das características sensoriais é de elevada importância no que diz 

respeito ao desenvolvimento de novos produtos e/ou no controlo de qualidade dos 

mesmos. A sua utilização é vasta, desde os estudos do tempo de vida do produto, à 

identificação da posição do produto em relação aos seus concorrentes, até ao controlo da 

qualidade do produto e à sua aceitabilidade pelo consumidor. De modo geral, a obtenção 

de uma medida sensorial de “qualidade” depende de dois aspetos fundamentais: dos 

indivíduos e das características de execução da prova [132]. 

Antes de se realizar qualquer análise sensorial, é imprescindível que as instalações 

sejam apropriadas, bem como o painel de provadores que vai efetuar a prova. O painel de 

provadores torna-se, assim, uma parte necessária do processo de análise sensorial. Este, 

é utilizado como instrumento de medida e, consequentemente, os resultados da análise 

dependem dos seus membros [133]. Por esta razão, para a seleção dos provadores é 

necessário considerar a sua capacidade de compreender e de responder aos questionários, 

a capacidade de se expressarem, a capacidade para descreverem e memorizarem os 

estímulos e a capacidade de diferenciar intensidades. Será assim importante, para além 

de conhecer as suas preferências, saber pormenores acerca do seu estado de saúde e a sua 

capacidade para detetar, identificar, diferenciar e descrever os diferentes estímulos 

sensoriais [132].  

Após o recrutamento dos indivíduos, inicia-se o treino do painel adequado aos 

objetivos do trabalho, neste caso a Análise Descritiva Quantitativa, segundo o método 

descrito por Stone e Sidel [134]. Através desta metodologia, podemos caracterizar um 

produto numa grandeza sensorial complexa impossível de determinar por métodos 

instrumentais, como o aroma, sabor, textura e flavour. Assim, o painel de provadores 

descreve componentes ou parâmetros sensoriais do produto a avaliar e mede a intensidade 

e ordem em que são percebidos. Seguidamente, após o tratamento estatístico, os 

resultados podem ser traduzidos em linguagem industrial. Isto é, com implicações nos 

processos de fabrico e/ou nas estratégias de marketing, quando combinados com 

informações importantes provenientes pela parte dos consumidores [134]. 

O objetivo da primeira fase do trabalho foi selecionar e treinar um painel de 

provadores com vista a obter uma lista de descritores aromáticos de Vinho do Porto 

Tawny. 
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2.2 Metodologia  

2.2.1. Seleção e treino do painel de provadores 

Para a execução deste trabalho, foi recrutada uma população de indivíduos 

constituída por colaboradores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estes 

pertencem às variadas áreas de atividade da universidade e o seu recrutamento teve como 

objetivo a criação de um painel próprio de consumidores. Os 25 candidatos eram 

indivíduos não treinados que efetuaram a inscrição de forma voluntária, através de um 

questionário. Este, que tinha a finalidade de os caracterizar, consistiu na recolha de 

informações básicas como sexo, idade e profissão. Ainda, foram incluídas, algumas 

perguntas de cariz pessoal, como qual o interesse e motivação, qual a disponibilidade, 

conhecimentos e aptidões, existência de doenças crónicas e alergias alimentares e quais 

os hábitos de consumo alimentar (Anexo I). Com estas informações sobre os candidatos, 

selecionaram-se 12 membros para o painel, 3 homens e 9 mulheres, com idades 

compreendidas entre os 45 e os 60 anos, todos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (ECVA/DeBA-UTAD).  

Após esta primeira seleção, os candidatos foram familiarizados com alguns 

conceitos básicos de análise sensorial. Depois, realizaram-se 3 sessões de treino de 

aromas com o masterkit de 54 aromas “Le nez du vin” de Jean Lenoir. Os aromas foram 

apresentados individualmente e pediu-se aos provadores que escrevessem o aroma que 

conseguiam identificar.  

Tanto estas provas, como todas as seguintes, decorreram num laboratório 

devidamente equipado para análise sensorial, de acordo com as normas da ISO 

8589:2007, no edifício de Enologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. As 

provas decorreram sempre entre as 14h30 e as 16h. 
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2.2.2 Identificação e seleção dos descritores de Vinho do Porto Tawny 

Utilizou-se o método ISO 11035:1994 [135] para a identificação e seleção de 

descritores aromáticos do Vinho do Porto Tawny. Para tal, foram seguidos 4 passos 

descritos na Figura 17. 

 

Na geração livre de vocabulário foi fornecida uma ficha de prova a cada elemento 

do painel de provadores. O objetivo foi identificar os aromas/sensações que a amostra de 

Vinho do Porto Tawny lhes sugeria, através de vocabulário que lhes fosse familiar (Anexo 

II). A amostra de Vinho do Porto foi colocada em copos de prova e apresentada a todos 

os elementos do painel, depois de lhes ser explicado o objetivo. Realizou-se esta prova 4 

vezes, em diferentes datas, com os seguintes vinhos:  

1. Graham’s Tawny 30 anos; 

2. Porto Cruz Tawny A (idade indeterminada); 

3. Porto Cruz Tawny B (idade indeterminada); 

4. Warre’s Ótima Tawny 10 anos. 

Após a recolha dos descritores aromáticos dos vários vinhos, fez-se a triagem dos 

mesmos. Agruparam-se os descritores das mesmas famílias e observou-se a sua 

frequência de utilização. Desta forma fez-se a seleção final do vocabulário para a etapa 

seguinte de pesquisa.  

2.2.3 Pesquisa dos compostos aromáticos correspondentes 

Foram utilizadas as plataformas sciencedirect e a national center for biotechnology 

para a pesquisa de bibliografia sobre os vários compostos aromáticos de Vinho do Porto. 

Teve-se em consideração os descritores que foram enumerados pelo painel de provadores 

numa frequência alta e intermédia. Houve descritores cujos compostos, apesar de não 

terem sido identificados em Vinho do Porto, são descritos como parte do aroma do vinho 

1º
Geração livre de 

vocabulário

2º 
Triagem por 

frequência de 
utilização

3º
Seleção final do 

vocabulário

4º
Pesquisa dos 
compostos 

correspondentes

Figura 17 – Fluxograma das várias etapas do trabalho. 
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em geral e também esses foram tidos em conta. No total, foram identificados 12 

compostos aromáticos para o desenvolvimento das fragrâncias de Vinho do Porto Tawny.  

2.3 Análise e discussão dos resultados 

O recrutamento é a primeira operação a efetuar quando se pretende formar um 

painel de provadores. Neste trabalho optou-se pelo recrutamento interno, ou seja, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Desta forma, foi possível ter os membros 

do painel no local, sem necessidade de remuneração, com a confidencialidade dos 

resultados e estabilidade ao longo do tempo. Apenas a falta de disponibilidade dos 

provadores seria uma desvantagem e a maior preocupação. De um total de 25 candidatos 

foram selecionados 12, sendo este um número razoável uma vez que um painel de análise 

descritiva deve ser constituído por, pelo menos, cinco elementos [124]. Esta seleção foi 

feita, principalmente, de acordo com a disponibilidade da pessoa, do seu interesse e 

motivação e, por fim, se incluía o vinho como parte dos seus hábitos alimentares. Tendo 

em conta o aconselhado na norma ISO 8586-1 de 2012 [133], após o recrutamento, foram 

realizados treinos com os membros do painel de modo a familiarizá-los com alguns 

conceitos básicos de análise sensorial e o papel dos sentidos. Uma vez que, para este 

trabalho, foi necessário avaliar e identificar os aromas das amostras de vinho, utilizou-se 

o masterkit “Le nez du vin” de Jean Lenoir. O kit é constituído por 54 aromas líquidos, 

típicos de vinho branco e tinto, que ajudam a desenvolver o sentido do olfato e a 

capacidade de reconhecer e descrever os aromas presentes no vinho. Desta forma, treinou-

se a acuidade sensorial de cada provador ao mesmo tempo que tinham contato com 

produtos semelhantes àqueles com que posteriormente iriam trabalhar. Apesar dos 

aromas não serem típicos de Vinho do Porto, nem de Tawny, durante o treino insistiu-se 

nos aromas mais propensos a encontrar-se nestes vinhos: amêndoa, ameixa, noz, mel, 

pimenta preta, baunilha, canela, pimenta, amêndoas assadas, avelã assada, caramelo, café 

e chocolate preto. Todos os provadores haviam incluído o vinho nos seus hábitos 

alimentares podendo, também, ser vantajoso este conhecimento prévio do produto a 

analisar.  Deu-se por completo o treino ao fim de 3 sessões, quando foi possível aos 

provadores conseguirem identificar pelo menos 60% dos compostos aromáticos do 

masterkit. 

O método ISO 11035:1994 [135] foi utilizado para a identificação e seleção de 

descritores que estabelecessem o perfil aromático do Vinho do Porto Tawny. Foram 
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utilizados 4 Tawnies diferentes, de modo a ter o máximo de variabilidade possível nos 

descritores aromáticos. Os aromas mais evidentes deveriam ser os primeiros a constar da 

lista, assim, os provadores iniciavam a prova pelos descritores com a maior intensidade 

de aroma percebida. Sempre que possível, todos os descritores foram agrupados em 

famílias mais abrangentes, como demonstrado na tabela seguinte: 

Tabela 11 – Associação dos descritores aromáticos de Vinho do Porto Tawny. 

Descritor  Frequência (%) 

Álcool 
álcool 

100 
aguardente 

Frutos secos 

passas 

100 

ameixa 

pêssego 

figo seco 

castanhas 

assadas 

amendoim 

avelã 

noz 

amêndoa 

Especiarias 

canela 

80 

cominhos  

cravinho 

baunilha 

noz moscada 

Madeira 
 

76 

Doce/mel 
 

65 

Floral/flores secas  45 

Caramelo  35 

Chocolate 
 

28 

Queimado/fumo 
 

15 

Ácido/vinagre 
 

10 

Velho/mofo 
 

5 

Groselha 
 

5 

 

De acordo com a ISO 11035:1994 [135] devem selecionar-se os descritores mais 

frequentemente utilizados e os de frequência intermédia, dependendo dos objetivos. Por 

esta razão, os descritores aromáticos que apresentaram uma frequência residual foram 

ignorados enquanto os mais frequentes foram tidos em conta. Assim, os descritores 

selecionados foram o álcool, frutos secos, especiarias, madeira, doce/mel e floral/flores 

secas. Após pesquisa bibliográfica, reuniram-se os compostos aromáticos que 

correspondem aos descritores anteriormente selecionados (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Descritores aromáticos e respetivos compostos existentes nos vinhos. 

 

Não foi óbvia a atribuição de um descritor a um composto aromático já descrito na 

literatura. Por exemplo, o descritor de aroma floral de um vinho facilmente nos reporta 

para a β-damascenona e/ou α-ionona, compostos aromáticos primários. E, efetivamente, 

o treino realizado com o painel de provadores com o masterkit de 54 aromas, incluiu estes 

aromas florais. Sabe-se que, os precursores da β-damascenona podem ser hidrolisados, 

sob condições ácidas, durante o envelhecimento do vinho, levando a um aumento da 

concentração da β-damascenona. No entanto, também é descrito que, durante o 

envelhecimento, a β-damascenona pode ser oxidada a hidroxi-β-damascenona, composto 

inodoro [142]. Desta forma, a sua contribuição para o aroma de um Vinho do Porto Tawny 

pode ser muito pequena e pode estar a ser ambígua a escolha deste composto floral. Para 

além disso, a interação deste composto com outros existentes no vinho pode originar um 

aroma diferente quando comparado com o seu aroma individual. Isto poderia explicar o 

facto de alguns membros do painel descreverem um aroma a flores secas em vez de 

simplesmente floral conforme treino com o masterkit. 

A questão da existência de vários descritores para um composto só também pode 

tornar-se problemática. O limiar de perceção do sotolon é 19µg/L e os seus descritores 

variam desde madeira, queimado, fruta seca, caril, noz, especiarias e picante [141, 143]. 

Uma vez que as concentrações de sotolon se encontram entre 5 a 958µg/L para vinhos 

com 1 e 60 anos de envelhecimento [141], a diferença dos descritores pode estar 

relacionada com a concentração a que o mesmo se encontra. Assim, em quantidades 

Descritor aromático Composto aromático 

Álcool álcool etílico/etanol 

Doce/mel fenilacetaldeído [136] 

Doce/mel vanilina [102, 103, 137, 138] 

Especiarias guaiacol [103, 137, 138] 

Especiarias β-cyclocitral [139] 

Floral/flores secas β-damascenona [103, 136-139] 

Floral/flores secas α-ionona [103, 136-139] 

Frutos secos eugenol [103, 138, 140] 

Frutos secos benzaldeído [103, 136, 137] 

Madeira furfural [102, 103, 136-138] 

Madeira 2-octanona [102, 103, 136-138] 

Madeira sotolon [103, 137, 138, 140, 141] 
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pequenas, o sotolon poderá ser descrito pelo seu aroma a especiarias e picante, apesar de 

ter sido selecionado, essencialmente, pelo descritor a madeira. Por um lado, obviamente 

que a sua contribuição para o aroma final vai ser mais complexa, mas, por outro lado, 

pode ser desencaminhadora. Na impossibilidade de se prever qual o comportamento dos 

diferentes compostos aromáticos, resolveu avançar-se para a fase seguinte do trabalho.  

2.4 Conclusões 

As técnicas descritivas são métodos abrangentes e flexíveis que conseguiram 

fornecer informações detalhadas sobre as propriedades sensoriais do Vinho do Porto 

Tawny. Foram recolhidas informações importantes sobre o aroma dos Tawnies, essencial 

para a pesquisa dos compostos aromáticos. As limitações que mereceram atenção foram 

o tempo dedicado ao treino dos provadores com o masterkit, que poderá ter sido escasso, 

e a limitação do vocabulário, que pode não ter sido suficiente para definir a qualidade 

sensorial do Vinho do Porto Tawny. 

Em suma, foram selecionados 6 descritores aromáticos, os mais frequentemente 

utilizados pelo painel de provadores. São eles o álcool, frutos secos, especiarias, madeira, 

doce/mel e floral/flores secas. A estes descritores foram atribuídos 12 compostos 

aromáticos, anteriormente descritos na literatura, para o posterior desenvolvimento das 

fragrâncias. 



 

48 

 

 

 

III Desenvolvimento das Fragrâncias 

 

Resumo 

Um perfume pode ser definido como uma solução alcoólica com 15 a 30% de 

fragrância. Essa fragrância, oriunda de diversas matérias-primas, é elaborada através do 

talento criativo de um perfumista. Nas indústrias modernas de cosméticos, a avaliação 

sensorial é uma ferramenta muito usual e fundamental para o desenvolvimento de novos 

produtos. No entanto, a literatura revela uma carência no que diz respeito a informação 

necessária para o desenvolvimento de fragrâncias. O objetivo foi desenvolver uma 

fragrância de Vinho do Porto Tawny com recurso aos compostos anteriormente 

selecionados: benzaldeído, furfural, 2-octanona, sotolon, vanilina, α-ionona e β-

damascenona.  

Iniciou-se o desenvolvimento das fragrâncias com concentrações iguais aos 

limiares de perceção de cada composto. Durante 5 provas, foi-se estudando e ajustando 

as concentrações dos compostos de cada fragrância, com a ajuda do painel de provadores. 

O objetivo era obter uma fragrância em que os vários compostos aromáticos 

apresentassem intensidades semelhantes.  

Curiosamente, as últimas fragrâncias desenvolvidas continham apenas 3 

compostos. Estas foram as que obtiveram os valores mais elevados na apreciação global. 

Podendo concluir que o benzaldeído, o sotolon e a vanilina poderão ser suficientes para 

obter uma fragrância com aroma semelhante ao Vinho do Porto Tawny. 

 

Palavras-chave: Vinho do Porto; fragrâncias; benzaldeído; sotolon; vanilina; análise 

sensorial 
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3.1 Introdução 

São vários os compostos que constituem a mistura complexa que é o vinho. Já foram 

identificados mais de 1000 compostos químicos voláteis que compreendem uma grande 

variedade de concentrações [37]. Os compostos individuais podem variar na sua 

concentração desde algumas mg/L a poucos ng/L ou ainda menos [38]. Por este motivo, 

pode ser tentador pensar que os compostos presentes em maiores concentrações afetam 

mais o aroma, mas isso não é de todo verdade. Não existe um composto que tenha um 

impacto real, o aroma de um vinho é influenciado pelo conjunto de todos os compostos 

presentes na solução hidroalcoólica [38].  

Na indústria cosmética e, especialmente no setor dos perfumes, o aroma é a chave 

para o sucesso ou fracasso de um produto [130]. A França é descrita como o berço da 

perfumaria, pois foi na cidade de Grasse que surgiu a primeira perfumaria no fim do séc. 

XVIII. A partir daí, o setor foi evoluindo através da extração de aromas de matérias-

primas com recurso a solventes. Mais tarde, ampliou-se o conhecimento sobre as 

estruturas dos aromas e fragrâncias naturais, trazendo a possibilidade de síntese de 

substâncias artificiais idênticas às encontradas na natureza [131]. Hoje em dia, no setor, 

trabalha-se em média com 2000 a 3000 compostos aromáticos diferentes, tanto de origem 

natural (vegetal ou animal), como sintéticos. Um perfume pode então ser definido como 

uma solução alcoólica com 15 a 30% de fragrância. Fragrância essa, oriunda de diversas 

matérias-primas, elaborada através do talento criativo de um perfumista [131]. 

A estrutura de uma fragrância engloba 3 frações: as notas de cabeça, de corpo e de 

fundo. Esta distinção está relacionada com a volatilidade dos compostos aromáticos que 

devem constituir uma fragrância [131].  

• As notas de cabeça – são as responsáveis pela primeira impressão do aroma de 

uma fragrância, no momento em que se abre um frasco. São caracterizadas por 

compostos aromáticos altamente voláteis, que podem aparecer até 15 minutos 

após a aplicação da fragrância. É o caso dos compostos cítricos, verdes, florais e 

frutados; 

• As notas de corpo – constituem o coração da fragrância e é o que determina o seu 

caráter. São constituídas pelos compostos de volatilidade intermédia que serão 
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responsáveis pelo sucesso do perfume, pois é o aroma que mais irá ser sentido. Os 

compostos com aromas florais, a especiarias e aldeídos são exemplos destas notas; 

• As notas de fundo – são formadas pelos compostos de baixa volatilidade, 

considerados fixadores. Os aromas destes compostos surgem depois das notas de 

cabeça se evaporarem e as notas de corpo já não estarem presentes. É o exemplo 

dos aromas a madeiras e âmbar [144].  

Nas indústrias modernas de cosméticos, a análise sensorial auxilia a equipa de 

profissionais a desenvolver produtos de alta qualidade e com grande probabilidade de 

aceitação por parte do consumidor [128].  

Para esta parte do trabalho, o objetivo foi desenvolver uma fragrância de Vinho do 

Porto Tawny com recurso aos compostos anteriormente selecionados. Com o auxílio do 

painel de provadores, foram estudadas e desenvolvidas várias fragrâncias até obter uma 

que fosse o mais próximo possível do aroma do vinho descrito.  

3.2 Metodologia 

3.2.1 Desenvolvimento das fragrâncias para a prova 1  

Para o desenvolvimento das fragrâncias de Vinho do Porto Tawny foram 

utilizados os seguintes compostos aromáticos: 

Tabela 13 – Compostos aromáticos utilizados, e respetivos limiares de perceção, para o desenvolvimento das 

fragrâncias. 

Composto aromático Origem Limiar de perceção 

benzaldeído Merck-Schuchardt 1.5 – 5.5mg/L (vinho) [145] 

furfural Sigma-Aldrich 0.25 – 5mg/L [146] 

2-octanona Aldrich 1.30mg/L [147] 

sotolon Sigma-Aldrich 1 – 100µg/L (vinho) [148] 

vanilina IGH Flavours & Technology S.A. 0.2 – 1.3mg/L (vinho) [149] 

α-ionona Honeywell Fluka 2.6µg/L (vinho) [58] 

β-damascenona Aldrich 40 – 160µg/L (vinho) [150] 

 

Para as soluções mãe, adicionou-se cerca de 10mL de álcool etílico a 96% (AGA-

Álcool e Géneros Alimentares, S.A.) a 7 balões volumétricos de 50mL. Pesou-se cerca 

de 0.300g de cada composto para o respetivo balão e perfez-se o volume com álcool 
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etílico. Estas soluções mãe foram depois diluídas 100 vezes em álcool etílico para novos 

balões volumétricos de 50mL, ficando com uma concentração de 600mg/mL (Figura 18).   

 

Para o desenvolvimento das fragrâncias teve-se por base os limiares de perceção de 

cada composto. Para a amostra da fragrância 1.1, num balão volumétrico de 50mL, 

adicionaram-se as quantidades descritas da Figura 19, e perfez-se o volume com álcool 

etílico a 96%. Desta forma, a amostra 1.1 teria todos os compostos com as concentrações 

iguais aos seus respetivos limiares de perceção. 

 

Figura 19 – Compostos aromáticos e respetivas quantidades adicionadas à fragrância 1.1. 

De igual forma, foram desenvolvidas mais 5 amostras de fragrâncias de acordo com 

as concentrações apresentadas na Tabela 14. 

Tabela 14 – Amostras e respetivas concentrações das fragrâncias desenvolvidas para a prova 1. 

Amostra Concentrações 

1.1 Limiar de perceção 

1.2 2x limiares de perceção 

1.3 2x limares de perceção sem sotolon 

1.4 2x limiares de perceção sem β-damascenona 

1.5 2x limiares de perceção sem α-ionona 

1.6 2x limiares de perceção e 1x limiar de perceção de sotolon, β-damascenona e α-ionona 

Fragrância 
1.1

0.458µL
benzaldeído

0.417µL 
furfural

0.108µL
2-octanona

0.008µL 
sotolon 0.108µL 

vanilina

0.030µL
α-ionona

0.013µL
β-damascenona

Figura 18 – Balões de 50mL das soluções mãe de cada composto aromático e respetivas diluições. 
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3.2.1.1 Prova 1 

Depois de desenvolvidas as 6 amostras de fragrâncias de Vinho do Porto Tawny, 

prepararam-se as mesmas para a prova 1 com o painel de provadores. Para tal, agitaram-

se levemente os balões de 50mL de todas as amostras, e verteu-se um pouco de cada para 

as respetivas tiras de cartolina (gentilmente cedidas pela empresa Perfumes & 

Companhia) e, de seguida, conservou-se cada tira numa Caixa de Petri de plástico de 

80mm de diâmetro. As Caixas de Petri encontravam-se esterilizadas e foram codificadas 

com códigos de 3 dígitos alfabéticos, ABC, e as suas 6 variações. As Caixas de Petri com 

as respetivas tiras de cartolina embebidas com as fragrâncias, foram preparadas 10 

minutos antes do início da prova. As amostras foram depois dispostas aleatoriamente na 

bancada do laboratório de análise sensorial, cada uma com a respetiva ficha de prova, 

apresentada no Anexo III. Explicou-se aos provadores que deveriam abrir uma Caixa de 

Petri de cada vez, cheirar as fragrâncias e preencher as respetivas fichas de prova (Figura 

20). 

    

Todas as provas tiveram lugar num laboratório devidamente equipado para análise 

sensorial, de acordo com as normas da ISO 8589:2007, no edifício de Enologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. As provas decorreram sempre entre as 

14h30 e as 16h, durante os meses de abril a junho. 

3.2.2 Desenvolvimento das fragrâncias para a prova 2 

Para o desenvolvimento das fragrâncias para a prova 2 utilizaram-se as 

concentrações descritas na Tabela 15. Para estas amostras, num balão volumétrico de 

50mL, adicionaram-se as quantidades correspondentes e perfez-se o volume com uma 

Figura 20 – Membro do painel de provadores durante a prova. 
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solução hidroalcoólica previamente preparada. Para esta última solução, num balão 

volumétrico de 250mL, adicionou-se 125mL de água destilada e perfez-se o volume com 

álcool etílico a 96% (AGA-Álcool e Géneros Alimentares, S.A.).  

Tabela 15 – Amostras e respetivas concentrações das fragrâncias desenvolvidas para a prova 2. 

Amostra Concentrações 

2.1 2x limiares de perceção 

2.2 2x limiares de perceção sem β-damascenona 

2.3 2x limiares de perceção sem α-ionona 

 

3.2.2.1 Prova 2 

Depois de desenvolvidas as 3 amostras de fragrâncias de Vinho do Porto Tawny, 

prepararam-se as mesmas para a prova 2 com o painel de provadores. Para tal, agitaram-

se levemente os balões de 50mL de todas as amostras e verteu-se um pouco de cada para 

os respetivos discos de algodão (MyLabel). Os discos de algodão foram utilizados, em 

detrimento das tiras de cartolina uma vez que se verificou que as tiras não retinham, 

durante tempo suficiente, o odor da amostra. Seguidamente, armazenou-se cada disco 

numa Caixa de Petri de plástico de 80mm de diâmetro. As Caixas de Petri encontravam-

se esterilizadas e foram, previamente, codificadas com 3 dígitos alfabéticos, ABC, e mais 

2 variações (Figura 21). As Caixas de Petri com os respetivos discos de algodão 

embebidos com as fragrâncias foram preparadas 10 minutos antes do início da prova. 

    

As amostras foram depois dispostas aleatoriamente na bancada do laboratório de análise 

sensorial, cada uma com a ficha de prova apresentada no Anexo IV. Explicou-se aos 

provadores que deveriam abrir uma Caixa de Petri de cada vez, cheirar as 3 fragrâncias 

Figura 21 – Amostras das fragrâncias desenvolvidas para a prova 2, nas respetivas Placas de Petri. 
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de Vinho do Porto Tawny, sem tocar nos discos de algodão, e preencher as respetivas 

fichas de prova. 

3.2.3 Desenvolvimento das fragrâncias para a prova 3  

Para o desenvolvimento das fragrâncias para a prova 3 utilizaram-se as 

concentrações descritas na Tabela 16. Para as amostras 3.1, 3.2 e 3.3 adicionaram-se as 

quantidades correspondentes, num balão volumétrico de 50mL, e perfez-se com álcool 

etílico a 96% (AGA-Álcool e Géneros Alimentares, S.A.). O balão de 50mL da amostra 

3.4, perfez-se com destilado de Vinho do Porto Tawny.  

Tabela 16 – Amostras e respetivas concentrações das fragrâncias desenvolvidas para a prova 3. 

* Destilado de Vinho do Porto Tawny Caves Santa Marta de 2016. 

Para a obtenção do destilado foi utilizado um destilador-extrator automático D.E. 

2000 (Laboratoires Dujardin-Salleron) do laboratório das Caves de Santa Marta de 

Penaguião. Começou por aquecer-se o aparelho, colocando 250mL de Vinho do Porto 

Tawny Caves Santa Marta de 2016 no balão de destilação. Ao fim de 7 minutos de 

destilação, descartou-se o vinho e o destilado. De seguida, arrefeceu-se e lavou-se o balão 

de destilação com água destilada. Um balão volumétrico de 250mL com Vinho do Porto 

Tawny Caves Santa Marta de 2016 foi arrefecido até 20ºC e, de seguida colocou-se no 

balão de destilação. Acrescentou-se 10mL de hidróxido de cálcio a 2M e cerca de 10mg 

de tanino gáulico. O aparelho destilou por 5 minutos e o destilado foi recolhido para um 

balão volumétrico de 250mL. Uma vez que a quantidade de destilado não completou os 

250mL, perfez-se com água destilada. 

3.2.3.1 Prova 3 

Depois de desenvolvidas as 4 amostras de fragrâncias de Vinho do Porto Tawny, 

prepararam-se as mesmas para a prova 3 com o painel de provadores. Para tal, realizou-

se o mesmo procedimento descrito em 3.2.2.1. 

Amostra Concentrações 

3.1 4x limiares de perceção 

3.2 4x limares de perceção sem β-damascenona 

3.3 4x limiares de perceção sem α-ionona 

3.4 4x limiares de perceção com destilado* 
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3.2.4 Desenvolvimento das fragrâncias para a prova 4  

Para o desenvolvimento das fragrâncias para a prova 4 utilizaram-se as 

concentrações descritas na Tabela 17. Para as amostras 4.1 e 4.2 adicionaram-se as 

quantidades correspondentes, num balão volumétrico de 50mL, e perfez-se com o 

destilado de Vinho do Porto Tawny obtido no ponto anterior (3.2.3). Para a amostra 4.3 

utilizaram-se as concentrações presentes nas soluções mãe de cada composto. Assim, 

num balão volumétrico de 50mL, adicionaram-se 3mL da solução mãe de benzaldeído, 

2.90mL da solução mãe de furfural, 0.6mL da solução mãe de vanilina, 0.59mL da 

solução mãe de 2-octanona, 0.17mL da solução mãe de α-ionona, 0.083mL da solução 

mãe de β-damascenona, 0.054mL da solução mãe de sotolon e perfez-se com o destilado. 

Tabela 17 – Amostras e respetivas concentrações das fragrâncias desenvolvidas para a prova 4. 

* Destilado de Vinho do Porto Tawny Caves Santa Marta de 2016. 

3.2.4.1 Prova 4 

Depois de desenvolvidas as 3 amostras de fragrâncias de Vinho do Porto Tawny, 

prepararam-se as mesmas para a prova 4 com o painel de provadores. Para tal, realizou-

se o mesmo procedimento descrito em 3.2.2.1. 

3.2.5 Desenvolvimento das fragrâncias para a prova 5  

Para a prova 5 foram desenvolvidas 3 fragrâncias, todas com recurso às soluções 

mãe de cada composto. Para a amostra 5.1 adicionou-se, num balão volumétrico de 50mL, 

2mL da solução mãe de benzaldeído, 0.5mL da solução mãe de vanilina, 1.5mL da 

solução mãe de sotolon e perfez-se o volume com o destilado de Vinho do Porto Tawny 

adquirido no ponto anterior (3.2.3). Para a amostra 5.2 adicionou-se, num balão 

volumétrico de 50mL, 1.4mL da solução mãe de benzaldeído, 0.8mL da solução mãe de 

vanilina, 1.5mL da solução mãe de sotolon, 1.49mL da solução mãe de furfural, 0.95mL 

da solução mãe de β-damascenona e perfez-se com o destilado. Para a amostra 5.3 

adicionou-se, num balão volumétrico de 50mL, 1.4mL da solução mãe de benzaldeído, 

Amostra Concentrações 

4.1 4x limiares de perceção em destilado* 

4.2 10x limares de perceção em destilado* 

4.3 soluções mãe em destilado* 
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0.8mL da solução mãe de vanilina, 1.5mL da solução mãe de sotolon e perfez-se com o 

destilado. As concentrações de cada composto, presentes nestas 3 amostras, são 

apresentadas na tabela seguinte (Tabela 18). 

Tabela 18 – Amostras e respetivas concentrações das fragrâncias desenvolvidas para a prova 5. 

 

 

 

 

3.2.5.1 Prova 5 

Depois de desenvolvidas as 3 amostras de fragrâncias de Vinho do Porto Tawny, 

prepararam-se as mesmas para a prova 5 com o painel de provadores. Para tal, realizou-

se o mesmo procedimento descrito em 3.2.2.1.  

3.2.6 Análise Estatística 

Procedeu-se à realização de estatísticas descritivas, médias e desvios-padrão 

relativamente às variáveis avaliadas. Para tal foi utilizado o programa Excel do Microsoft 

Office 365 ProPlus para Windows 10 (Redmont, EUA).  

3.3 Análise e discussão dos resultados  

O desenvolvimento das fragrâncias de Vinho do Porto Tawny iniciou-se com 7 dos 

12 compostos aromáticos selecionados, os disponíveis aquando do início deste trabalho. 

Embora a literatura careça de publicações sobre o desenvolvimento de fragrâncias, sabe-

se que um perfume é composto por uma solução alcoólica com 15 a 30% de fragrância 

[131]. Nesta primeira fase, o objetivo era obter uma fragrância, semelhante a Vinho do 

Porto Tawny, com valores idênticos de intensidade para todos os descritores aromáticos. 

Durante o decorrer da prova 1 detetou-se o cansaço dos provadores, tanto a nível 

da motivação, que decresceu com o avançar das 6 amostras, como pela concentração e 

atenção. Moskowitz [151] sugere que podem ser avaliadas entre 8 a 10 amostras de 

alimentos muitos aromáticos com descanso de 10 minutos entre elas. Apesar do número 

de amostras de fragrâncias não ser tão elevado (6 amostras), o descanso entre as mesmas 

Amostra Concentrações (mg/mL) 

 benzaldeído Vanilina sotolon furfural -damascenona 

5.1 0.240 0.060 0.180 - - 

5.2 0.168 0.096 0.180 0.179 0.114 

5.3 0.168 0.096 0.180 - - 
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foi sempre inferior a 10 minutos, perfazendo um tempo máximo de 5 minutos. Mais ainda, 

a concentração poderá ter sido afetada pelo fato de os provadores abrirem as Caixas de 

Petri e retirarem as tiras de cartolina para avaliar melhor o aroma. Isto gerou duas 

complicações, possíveis contaminações tanto entre amostras, como de possíveis aromas 

externos e, ainda, o facto de as tiras de cartão secarem com maior facilidade. Na Figura 

22 é apresentada a intensidade global média (escala 1–9), dos vários descritores 

aromáticos da prova 1, obtidos pelo painel de provadores. 

Verificou-se que o descritor aromático álcool é o que apresenta a intensidade média 

mais elevada em praticamente todas as amostras. Uma vez que as concentrações presentes 

nestas amostras eram, no máximo, duas vezes os limiares de perceção dos compostos, já 

seria de esperar que a intensidade dos aromas fosse baixa. Este facto, aliado à utilização 

de álcool etílico a 96% para perfazer as 6 amostras, poderá justificar a intensidade do seu 

aroma, que se sobrepôs a todos os outros. 

  

 

Na literatura, é descrito que a fração alcoólica de um perfume pode ter por base 

uma solução hidroalcoólica de 950mL álcool etílico e 50mL de água [131]. De modo a 

diminuir a intensidade do aroma a álcool das amostras substitui-se a utilização do álcool 

etílico a 96%. Avançou-se para o desenvolvimento de novas fragrâncias, as quais se 

perfizeram com uma solução hidroalcoólica de 50% álcool etílico e 50% água. Optou-se 

por esta solução por a intensidade do cheiro a álcool ser realmente muito elevada. Assim, 
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Amostra 1.1 - limiares de perceção

Amostra 1.2 - 2x limiares de
perceção

Amostra 1.3 - 2x limiares de
perceção sem sotolon

Amostra 1.4 - 2x limiares de 
perceção sem β-damascenona

Amostra 1.5 - 2x limiares de 
perceção sem α-ionona

Amostra 1.6 - 2x limiares de 
perceção e  1x limiar de perceção 
de sotolon, β-damascenona e α-
ionona

Figura 22 – Intensidade média dos descritores obtida após a primeira prova sensorial. 



I I I  D e s e n v o l v i m e n t o  d a s  f r a g r â n c i a s  

58 

 

avançou-se para a segunda prova tendo em conta as 3 amostras da prova 1 com os valores 

mais elevados de apreciação global (Figura 28). Para esta segunda prova alterou-se ainda 

o método de apresentação das amostras, em vez das tiras de cartolina utilizaram-se discos 

de algodão embebidos na fragrância, dentro da Caixa de Petri. Pediu-se aos provadores 

que não tocassem no disco de algodão e, deste modo, o aroma permaneceu durante mais 

tempo e não existiram contaminações externas. A ficha de prova também foi alterada, os 

descritores aromáticos passaram a estar por ordem alfabética, em vez de se iniciar com o 

descritor álcool e madeira (Anexo IV). Desta forma, tentava evitar-se a possível tendência 

do painel para assumir que os descritores mais intensos surgiam primeiro.  

Durante o decorrer desta segunda prova e, com apenas 3 amostras, já não foi tão 

evidente o cansaço dos provadores. Os resultados desta prova são apresentados na Figura 

23. É de salientar, o facto de a intensidade aromática do álcool ter sido inferior nestas 

amostras, comparativamente à prova 1. No entanto, verificou-se que as fragrâncias 

evaporavam muito rapidamente sendo necessário estar constantemente a repor as 

amostras nos respetivos discos de algodão. Isto pode dever-se ao facto de os compostos 

aromáticos utilizados serem pouco solúveis em água. Para além disso, a percentagem de 

água destilada utilizada, na solução hidroalcoólica, foi de 50%. Este valor é relativamente 

elevado por comparação ao descrito na literatura, onde os autores utilizam uma 

percentagem de água destilada entre 5–25% [131, 152].  

Apesar da diminuição da intensidade do aroma a álcool, a elevada volatilidade dos 
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Figura 23 – Intensidade média dos descritores obtida após a segunda prova sensorial. 
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restantes compostos não era vantajosa. Assim, para a prova seguinte, optou-se novamente 

pela utilização de álcool etílico a 96% e duplicou-se a concentração dos compostos 

aromáticos em cada amostra. 

De forma alternativa, alguns autores relatam a utilização de álcool de cereais ou 

álcool desnaturado parcialmente com cloreto de benzalcónio para o desenvolvimento de 

produtos cosméticos [152]. Então, de modo a não distanciar do tema de trabalho desta 

tese, utilizou-se, a título de exemplo, destilado de Vinho do Porto Tawny como base 

alcoólica numa das amostras. Anteriormente vimos que a aguardente vínica, contém 

níveis elevados de álcoois superiores, ésteres e aldeídos, o que beneficia o seu aroma 

[115]. Assim, seria de esperar que o destilado de Vinho do Porto Tawny também 

contribuísse para a complexidade aromática da amostra, ao mesmo tempo que reduzia o 

aroma a álcool. Os resultados desta terceira prova que inclui a amostra com destilado, são 

apresentados na Figura 24. 

 

É notável a diferença existente entre a amostra 3.4 e as restantes para o descritor do 

álcool. A utilização do destilado de Vinho do Porto Tawny como base alcoólica da 

amostra 3.4 resultou, no que diz respeito à diminuição do aroma a álcool. Também, 

relativamente à apreciação global, onde o painel de provadores expressou o seu agrado 

numa escala 1–9, a amostra obteve o valor mais elevado até ao momento (Figura 28). De 

notar, ainda, que a intensidade global para todos os descritores, à exceção do álcool, é 

superior para a amostra 3.4 comparativamente à amostra 3.1. Por este motivo, o destilado 

parece potenciar o aroma dos vários compostos, talvez pela diminuição das suas 
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Figura 24 – Intensidade média dos descritores obtida após a terceira prova sensorial. 
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volatilidades. Apesar de fatores como a volatilidade, a retenção e a polaridade poderem 

ser determinados para cada composto de uma fragrância, não há dúvida de que quando 

estes compostos estão presentes na mesma mistura as interações entre eles modificam o 

comportamento de evaporação [152]. Depois destes resultados, as fragrâncias 

desenvolvidas posteriormente tiveram todas o destilado de Vinho do Porto Tawny como 

base alcoólica.  

Para a quarta prova, propôs-se o aumento da concentração dos compostos para 10 

vezes o limiar de perceção. A título experimental desenvolveu-se ainda uma fragrância 

com as concentrações das soluções mãe de cada composto aromático, para um aroma 

mais acentuado. De facto, esta amostra 4.3 obteve um valor próximo de 7 na apreciação 

global, juntamente com a amostra 4.2 (Figura 28). Os resultados destas amostras incluídas 

na quarta prova são apresentados na Figura 25. Para a amostra 4.3, foi possível verificar 

uma concordância nas intensidades dos vários descritores. Estas variam entre 4–5, à 

exceção das especiarias e do álcool, sendo que estes resultados vão de encontro ao 

objetivo pretendido.  

 

 

O painel de provadores mostrou-se agradavelmente surpreendido com as amostras 

4.2 e 4.3. De forma a aproveitar este feedback positivo, foi pedido aos elementos do painel 

para assinalarem na ficha de prova a amostra que mais se assemelhava ao aroma de Vinho 

do Porto Tawny. Conseguiu-se concluir que, apesar da apreciação global ser maior para 

a amostra 4.2, mais de metade dos elementos do painel achou que era a amostra 4.3 que 

mais se assemelhava ao aroma do vinho (Figura 26). Foi vantajoso ter conhecimento desta 
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Figura 25 – Intensidade média dos descritores obtida após a quarta prova sensorial. 
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incompatibilidade pois, era do interesse geral do trabalho desenvolver uma fragrância 

que, não só se assemelhasse ao aroma do Vinho do Porto Tawny como também fosse bem 

aceite por possíveis consumidores.  

 

Apesar da amostra 4.3 apresentar uma apreciação global um pouco mais baixa que a 

amostra 4.2, optou-se por dar mais relevância ao facto dessa fragrância ser mais 

semelhante ao aroma do Vinho do Porto Tawny. Assim, desenvolveram-se novas 

fragrâncias com as soluções mãe de cada composto, à semelhança da amostra 4.3. Com o 

objetivo de equilibrar a concentração dos compostos cuja intensidade aromática foi mais 

elevada, nomeadamente a floral/flores secas e madeira, decidiu-se não incluir a α-ionona 

e a 2-octanona na amostra 5.2. Desenvolveram-se mais duas amostras apenas com 3 

compostos, benzaldeído, sotolon e vanilina, no sentido de perceber se se notaria a falta 

dos restantes compostos aromáticos. De forma interessante verificou-se que para estas 

duas amostras, 5.1 e 5.3, o painel detetou aromas florais mesmo na ausência dos 

compostos que originam este descritor (Figura 27). 

8%
25%

67%

Amostra 4.1 - 4x limiares de perceção em destilado

Amostra 4.2 - 10x limares de perceção em destilado

Amostra 4.3 - soluções mãe em destilado

Figura 26 – Percentagem de respostas à pergunta “Qual a amostra que mais se assemelha ao aroma de Vinho do 

Porto Tawny?”. 
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Figura 27 – Intensidade média dos descritores obtida após a quinta prova sensorial. 

 

Isto pode dever-se às interações químicas que existem entre os compostos e a 

mistura onde estão inseridos, que podem alterar a perceção humana do aroma [153]. Estas 

observações estão de acordo com um artigo de revisão escrito por Chambers e Koppel em 

2013 [154], que mostra os vários aromas que estão associadas ao composto 3-metil-

butanol. Este composto foi identificado em vários vinhos e associado a aromas verdes, 

herbáceos, doce, chocolate preto, verniz e queijo. Concluindo que, pode não haver uma 

associação definitiva entre um composto e um aroma. Pelo contrário, essa associação 

muda de acordo com a matriz e a composição da solução onde o composto está inserido 

[154]. Aliás, saber o comportamento de milhares de compostos aromáticos em diversas 

situações é o objetivo de vida de trabalho de uma perfumista [152].  

Igualmente interessante o facto destas amostras, apenas com 3 compostos, 

apresentarem os valores mais elevados na apreciação global, não só relativamente à quinta 

prova como a todas as anteriormente realizadas (Figura 28). 
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3.4 Conclusões 

O setor das fragrâncias representa não apenas um mercado global multibilionário 

como também uma fonte de desenvolvimento científico e de inovação constante [155]. 

Não obstante, não existe uma base científica que permitia saber qual o caminho a tomar 

no desenvolvimento de uma fragrância. Assim, o trabalho progrediu por tentativa-erro 

com o precioso auxílio do painel de provadores.  

Para esta etapa do trabalho, teria sido importante um estudo prévio dos compostos 

aromáticos utilizados. Seria útil se fossem determinadas as volatilidades, desta forma 

saberíamos se os compostos utilizados estavam incluídos nas 3 frações de uma fragrância 

(notas de cabeça, de corpo e de fundo). Isto poderia ajudar no desenvolvimento das 

fragrâncias e a perceber o comportamento dos compostos. Também o conhecimento das 

suas solubilidades poderia auxiliar na escolha da melhor base alcoólica e/ou 

hidroalcoólica. Para além disso, é deveras importante ter em conta, desde o início, o 

Regulamento (CE) N. 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de 

novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos. 

O desenvolvimento das fragrâncias iniciou-se com os 7 compostos aromáticos, 

inicialmente selecionados e, curiosamente, terminou-se apenas com 3 compostos para as 

amostras 5.1 e 5.3. Apesar disso, o painel conseguiu detetar os aromas florais ainda que 

os compostos não estivessem presentes. Estas amostras foram, também, as que obtiveram 
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Figura 28 – Apreciação global de todas as fragrâncias de Vinho do Porto Tawny desenvolvidas. 
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valores mais elevados de apreciação global. Podendo concluir que o benzaldeído, o 

sotolon e a vanilina juntamente com o destilado de Vinho do Porto Tawny, poderão ser 

suficientes para obter uma fragrância com aroma semelhante ao vinho descrito. 
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IV Prova Sensorial Hedónica 

 

Resumo 

Uma fragrância é uma mistura de compostos químicos, capaz de estimular uma 

resposta anatómica: a perceção de um odor. A elevada importância conferida às 

fragrâncias deve-se à sua estreita ligação com as emoções dos seres humanos. Uma 

fragrância tem a capacidade de desencadear memórias autobiográficas emocionais 

anteriormente vividas. Através da realização de testes hedónicos, é possível diagnosticar 

e quantificar a experiência sensorial que o consumidor vivencia com um produto. Assim, 

o objetivo desta parte do trabalho foi avaliar a aceitabilidade das fragrâncias de Vinho do 

Porto Tawny por parte do consumidor e determinar quais os aspetos a otimizar, através 

da escala Just-About-Right (JAR). 

Foram abordados 150 potenciais consumidores, associados ou não à área de 

Enologia, consumidores habituais ou não de Vinho do Porto, para classificarem 3 

fragrâncias de Vinho do Porto Tawny. Apesar de não haver uma fragrância preferida, a 

fragrância 3 é a que assume maior unanimidade para a totalidade dos consumidores. Os 

indivíduos masculinos classificaram a fragrância 1 com valores mais elevados, de forma 

estatisticamente significativa. Relativamente à prova JAR, os consumidores consideram 

que a intensidade do cheiro a Vinho do Porto se enquadra de forma ideal nas fragrâncias. 

No entanto, a cor da fragrância é considerada pouco intensa. No geral, as 3 fragrâncias 

parecem cumprir o objetivo de fragrância a Vinho do Porto Tawny, apresentando uma 

boa aceitação por parte de potenciais consumidores. 

 

Palavras-chave: Vinho do Porto; fragrâncias; análise sensorial hedónica; escala JAR. 
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4.1 Introdução 

A história do perfume confunde-se com a própria história do mundo. Desde 

sempre as fragrâncias representaram refinamento e requinte em várias culturas e 

sociedades. Da própria palavra que vêm do latim “perfumus”, onde per significa através 

e fumus significa fumo, surge o termo “através do fumo”. Sugerindo que as fragrâncias 

eram originariamente oferecidas como presentes aos deuses [131].  

Uma fragrância consiste numa mistura de compostos químicos voláteis, com peso 

molecular inferior a 300Da, capaz de estimular uma resposta anatómica: a perceção de 

um odor [31]. Já é conhecida há muito tempo a influência das fragrâncias, em perfumes 

ou ambientadores, nas atividades psicofisiológicas dos seres humanos [156]. Assim como 

um cheiro agradável pode induzir bom humor, um cheiro desagradável também pode 

induzir mau humor [157]. As fragrâncias também parecem influenciar a frequência 

cardíaca ou a condutância da pele [158, 159]. Esta elevada importância conferida às 

fragrâncias deve-se à sua estreita ligação com as emoções [160]. Estas têm a capacidade 

de desencadear memórias autobiográficas emocionais anteriormente vividas [161]. 

Assim, depois de uma fragrância ter sido associada a uma experiência emocional, esta 

pode induzir a emoção mais tarde, podendo levar a uma alteração de pensamentos e 

comportamentos [162, 163]. 

A aplicação da análise sensorial à indústria cosmética permite julgar a qualidade 

de um produto de acordo com as perceções do consumidor [164-167]. Através da 

realização de testes hedónicos, é possível diagnosticar e quantificar a experiência 

sensorial que o consumidor vivencia com o produto e quais os objetivos que ele pretende 

alcançar ao escolher o mesmo [126]. Assim, o objetivo desta parte do trabalho foi avaliar 

a aceitabilidade de 3 fragrâncias de Vinho do Porto Tawny por parte do consumidor e 

determinar quais os aspetos a otimizar, através da escala Just-About-Right (JAR) [168]. 
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4.2 Metodologia 

4.2.1 Avaliação dos consumidores 

4.2.1.1 Consumidores 

O painel de consumidores consistiu em 150 indivíduos (73 mulheres e 77 homens) 

maioritariamente de nacionalidade portuguesa. As mulheres apresentaram idades 

compreendidas entre os 17 e os 63 (M= 37.74; DP= 14.51) e os homens entre os 16 e os 

83 (M= 43.56; DP= 16.46). Profissionalmente, 41 (27.3%) indivíduos estão associados à 

área de Enologia (enólogos, analistas de laboratório, engenheiros agrónomos, auxiliares 

de armazém de adega, professores e estudantes universitários). 

4.2.1.2 Teste aos consumidores 

O recrutamento dos consumidores foi feito pela autora através da sua rede pessoal 

e profissional de contactos. Explicou-se aos potenciais consumidores que a prova fazia 

parte de uma Dissertação de Mestrado da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

e perguntou-se se estariam dispostos a colaborar. Inicialmente, os consumidores 

preencheram uma ficha com os dados sociodemográficos, incluindo se eram ou não 

consumidores habituais de Vinho do Porto. Depois, foram apresentadas ao mesmo tempo 

as fragrâncias 1, 2 e 3, em frascos individuais de 100mL fechados e codificados com 3 

dígitos. Estas correspondem às últimas fragrâncias desenvolvidas no capítulo anterior, 

5.1, 5.2 e 5.3, respetivamente. Explicou-se aos consumidores que deveriam abrir um 

frasco de cada vez, agitar e cheirar as amostras diretamente do frasco. Em alternativa, 

poderiam colocar um pouco da fragrância num disco de algodão e cheirar. Foi-lhes 

solicitado para aguardar um mínimo de 1 minuto entre as amostras de forma a minimizar 

os efeitos de transferência.  

Depois de cheirar cada amostra, os consumidores foram questionados sobre a 

aceitabilidade das 3 fragrâncias, através de uma escala hedónica de 9 pontos, onde 1 

corresponde a “detesto”, 5 a “não gosto nem desgosto” e 9 a “adoro”. Depois, após a 

escolha de uma fragrância preferida, foi avaliada a intenção de compra e de utilização, 

nomeadamente em casa, com duas perguntas de resposta sim/não. A adequação de 

algumas características foi avaliada numa escala de cinco pontos de intensidade – JAR 

[169], sendo que a classificação 3 corresponde à intensidade ideal. As pontuações 1 e 2 

correspondem às intensidades muito reduzidas e reduzidas, respetivamente, e as 
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pontuações 4 e 5 correspondem às intensas e demasiado intensas. As características 

avaliadas foram o cheiro característico de Vinho do Porto e a cor da fragrância. A ficha 

de prova é apresentada no Anexo V. Foi também feita uma versão em inglês de modo a 

incluir possíveis consumidores estrangeiros. 

4.2.2 Análise estatística 

Inicialmente, procedeu-se à realização de estatísticas descritivas, média (M) e 

desvio-padrão (DP) relativamente às variáveis avaliadas. Efetuou-se, ainda, a análise 

multivariada MANCOVA para determinar o efeito das variáveis independentes sobre as 

variáveis dependentes, seguindo-se sempre que possível, de uma análise univariada para 

determinar as diferenças entre sexo. O pressuposto da normalidade e homogeneidade das 

matrizes de variância-covariância foi confirmado através do Teste M-BOX e do Teste de 

Levene, de acordo com os critérios de Dancey e Reidy [170].  

Com o objetivo de verificar se existia uma relação significativa entre género e ser 

ou não consumidor de Vinho do Porto utilizou-se o teste do qui-quadrado. De modo a 

calcular a magnitude do efeito, no que concerne ao teste qui-quadrado, foi calculado o V 

de Cramer. 

Todas estas análises estatísticas foram realizadas através do programa SPSS 22.0. 

(SPSS Inc., Chicago) para Windows 8 (Redmont, EUA). Em todas as análises estatísticas 

foram considerados valores de significância de p<0.05. 

4.3 Análise e discussão dos resultados  

4.3.1 Estatística descritiva 

Tentou-se incluir neste estudo consumidores que estivessem, ou não, relacionados 

com a área da Enologia. Indivíduos independentes da área também poderiam ser 

consumidores de Vinho do Porto e potenciais utilizadores das fragrâncias. Desta forma 

poder-se-ia ter uma maior diversidade de respostas relativamente à aceitabilidade das 

fragrâncias. Da totalidade dos consumidores recrutados, apenas 27.3% está 

profissionalmente relacionado com a área da Enologia.  

Inicialmente, os consumidores avaliaram, numa escala de 1 a 9 pontos, as três 

fragrâncias desenvolvidas. A análise das médias e dos desvios-padrão desta classificação, 
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de acordo com género, está representada na Tabela 19. Considerando a amplitude da 

escala hedónica utilizada, as apreciações médias parecem favoráveis, situando-se 

consideravelmente acima da média da escala. Na escala hedónica os valores 6 e 7 

correspondem a “gosto ligeiramente” e “gosto”, respetivamente. Todas as fragrâncias 

apresentam boas classificações em ambos os géneros. É possível, também, constatar que 

os indivíduos masculinos classificaram as fragrâncias com valores mais elevados.  

Tabela 19 – Classificação das 3 fragrâncias de acordo com o género. 

  

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Análise comparativa: variáveis sociodemográficas e classificação 

Com o intuito de avaliar se o fator género teve um efeito estatisticamente 

significativo sobre a classificação das fragrâncias efetuou-se uma MANCOVA (co-

variável: idade), após se ter validado os pressupostos da normalidade e homogeneidade 

das matrizes de variâncias-covariâncias. Os resultados apontam para a existência de 

diferenças estatisticamente significativas advindas do género masculino (λ Wilks= 0.87, 

F(3.145)= 7.06, p<0.001). Para identificar em qual ou quais das fragâncias as diferenças são 

significativas recorreu-se a uma ANOVA a um fator, uma vez que se verificou o 

pressuposto da homogeneidade das variâncias. Os resultados obtidos permitem-nos 

concluir que apenas para a fragância 1 essas diferenças são estatisticamente significativas 

(F(1.147)= 21.25; p<0.001). 

Esta fragrância é a que apresentava uma concentração de benzaldeído mais 

elevada, sendo o aroma a amêndoa amarga bastante evidente. Para além dos compostos 

aromáticos originarem sensações olfativas podem, por outro lado, provocar sensações de 

irritação, comichão e/ou ardor (pungência nasal) [171]. Sabe-se que o benzaldeído 

provoca uma forte pungência nasal [172] podendo ser esse o motivo pelo qual os 

indivíduos femininos gostaram menos da fragrância. Já o facto de os indivíduos 

masculinos classificarem melhor a fragrância 1 pode ser devido à sua maior familiaridade 

 Fragrâncias M±DP N 

Feminino 

1 6.04±1.54 73 

2 6.42±1.23 73 

3 6.55±1.39 73 

Masculino 

1 7.03±0,90 77 

2 6.68±1.14 77 

3 6.74±1.34 77 
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com o licor, ou outra bebida alcoólica, de amêndoa amarga. Sugerindo uma possível 

associação entre o fato de os indivíduos serem consumidores de bebidas alcoólicas e a 

classificação atribuída às fragrâncias. Uma vez que estas, no geral, tem a capacidade de 

desencadear memórias autobiográficas emocionais anteriormente vividas [161].  

Com o intuito de avaliar se o facto de ser consumidor de Vinho do Porto teve um 

efeito estatisticamente significativo sobre a classificação das fragâncias efetuou-se uma 

MANCOVA (co-variável: idade), após se ter validado os pressupostos da normalidade e 

homogeneidade das matrizes de variâncias-covariâncias. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 2016, o consumo anual de álcool puro per capita era de 

12.3L em Portugal, sendo o vinho e a cerveja os produtos mais consumidos. De facto, 

47.3% dos indivíduos recrutados (30% das mulheres e 62% dos homens) dizem-se 

consumidores habituais de Vinho do Porto. Por consumidor habitual entende-se que 

consome Vinho do Porto, pelo menos, uma vez por semana. No entanto, os resultados 

apontam para a não existência de diferenças estatisticamente significativas advindas do 

facto de ser consumidor e a classificação atribuída (λ Wilks= 0.01, F(3.145)= 0.712, p= 

0.883). 

4.3.3 Análise comparativa: variáveis sociodemográficas e fragrância 

preferida 

Após a classificação das 3 amostras, foi pedido aos consumidores que 

assinalassem qual a fragrância preferida. Com o intuito de verificar a existência de 

associação entre o género e a fragrância preferida realizou-se o teste do qui-quadrado. Os 

resultados observados, na Tabela 20, indicam que não existe associação entre indivíduos 

do sexo masculino e feminino e a escolha da fragrância, ( (2)= 2.60, p= 0.27).  

No entanto, é importante constatar que a fragrância 1, que obteve as classificações 

mais elevadas por parte dos indivíduos masculinos, reparte a preferência com a fragrância 

3. Dos indivíduos masculinos, 35.1% preferem a fragrância 1 e 39% preferem a fragrância 

3. Verifica-se um comportamento semelhante para a fragrância 2 e 3 no caso dos 

indivíduos femininos, com percentagens de preferência de 32.9% e 43.8%, 

respetivamente. A opinião do consumidor deve ser uma referência de boa qualidade 

[173], no entanto, isso também pode apresentar problemas. O efeito Halo, por exemplo, 

que leva os consumidores a julgar o produto e a tirar conclusões a partir de uma única 

2
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característica. Na avaliação de um produto, um único atributo, como a segurança e o prazo 

de validade, pode causar uma primeira impressão global positiva ou negativa, que vai 

influenciar todos os restantes [173]. Neste trabalho, o facto de recearem a ideia de uma 

fragrância de Vinho do Porto poderá levar os consumidores a fazer a prova de forma 

incerta e desconfiada. Isto poderia explicar o facto de não haver uma fragrância preferida. 

Ou porque realmente não gostam de nenhuma das fragrâncias em particular, ou porque 

são muito semelhantes entre elas ou, então, porque as três cumpririam o objetivo como 

fragrância de Vinho do Porto Tawny. 

Tabela 20 – Fragrância preferida com base no número de indivíduos e respetiva percentagem. 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de verificar a existência de associação entre a fragrância preferida e 

a compra realizou-se o teste do qui-quadrado. Os resultados observados indicam que não 

existe associação estatisticamente significativa ( (2) = 2.88, p= 0.24) (Tabela 21). É de 

notar que a percentagem de consumidores que comprariam a fragrância favorita, é 

superior a 65% para as 3 fragrâncias. Confirmando que poderia haver uma boa aceitação 

das mesmas se estivéssemos perante um produto comercial. 

Tabela 21 – Compra da fragrância preferida com base no número de indivíduos e respetiva percentagem. 

 

2

 
Fragrância 1 Fragrância 2 Fragrância 3 

N N N 

Feminino 
17 

(23.3%) 

24  

(32.9%) 

32  

(43.8%) 

Masculino 
27  

(35.1%) 

20  

(26.0%) 

30  

(39.0%) 

Total 44 44 62 

 Fragrância 1 Fragrância 2 Fragrância 3 

Comprava N N N 

Sim 
36 

(81.8%) 

29  

(65.9%) 

45  

(72.6%) 

Não 
8  

(18.8%) 

15  

(34.1%) 

17  

(27.4%) 

Total 44 44 62 
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Quando questionados acerca das possíveis utilidades das fragrâncias, 24 

consumidores sugeriram alguns exemplos. Destes, 21, incluíram a sugestão de utilizar a 

fragrância como ambientador para a casa, mas também em adegas, garrafeiras, wine 

bares, eventos vínicos e até em caixas de vinho. Com estas sugestões podemos pensar na 

fragrância de Vinho do Porto Tawny, como um produto a utilizar no marketing sensorial 

[174]. O objetivo do marketing sensorial é atingir o subconsciente dos consumidores 

através dos cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato) [175]. O sentido do 

olfato é muitas vezes utilizado para atrair a atenção dos consumidores a determinados 

produtos e/ou serviços. Os ambientadores utilizados em determinadas lojas ou os cheiros 

de determinados produtos, provocam uma ação ou influenciam o comportamento do 

consumidor abaixo do seu limiar de consciência absoluta [176]. Assim, o consumidor 

pode sentir-se muito mais atraído e propenso a comprar numa loja que lhe transmita boa 

impressão pelo aroma presente. Podendo o mesmo também acontecer pela música ou até 

pela forma como o ambiente está organizado.  

Neste sentido, através de uma fragrância de Vinho do Porto Tawny, também seria 

possível apelar ao olfato dos consumidores para estrategicamente cativá-los para um 

determinado vinho, uma marca, loja ou até para uma adega.  

4.3.3 Escala Just-About- Right (JAR) 

Com o intuito de avaliar se a fragrância preferida se inseria na escala considerada 

ideal para o consumidor utilizou-se uma escala JAR. Duas características foram colocadas 

à prova, com o objetivo de se perceber se as suas intensidades iam de encontro ao 

esperado pelo consumidor, ou se caso contrário, estariam muito ou pouco intensas. Com 

base na análise da Tabela 22, observa-se que existem diferenças entre as médias da 

intensidade do cheiro e da cor para as 3 fragrâncias. Parecem bastante favoráveis para a 

intensidade do cheiro, uma vez que os consumidores consideram que esta característica 

se enquadra de forma ideal nas fragrâncias. No entanto, a intensidade da cor, é 

considerada pouco intensa pela maioria dos provadores, situando-se abaixo da média da 

escala. Para avaliar se existiam diferenças nas fragâncias preferidas relativamente à 

intensidade do cheiro e cor, realizou-se uma MANCOVA (co-variável: idade), após se ter 

validado os pressupostos da normalidade e homogeneidade das matrizes de variâncias-

covariâncias. Mas, os resultados apontam para a não existência de diferenças 

significativas advindas das fragrâncias preferidas (λ Wilks= 0.98, F(4.290)= 0.93, p= 0.45). 
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Tabela 22 – Caracterização das fragrâncias preferidas relativamente à intensidade do cheiro e da cor. 

 

 

 

 

 

 

É descrito na literatura que existem aromas que estão associados a cores específicas 

[177]. Há autores que defendem que, de modo a facilitar a comunicação das fragrâncias, 

se usam as cores que as pessoas tendem a associar a determinados aromas [178]. Por outro 

lado, a presença de cor na fragrância também poderia induzir em erro para a deteção de 

um aroma. A título de exemplo, Morrot, Brochet e Dubourdieu [179] observaram, durante 

uma prova comentada com especialistas em vinho, que os vinhos brancos que eram de 

cor vermelha eram descritos automaticamente como vinhos tintos. Por esta razão 

resolveu-se apresentar as fragrâncias de Vinho do Porto aos consumidores, desprovidas 

de qualquer cor. No entanto, assim como quando vemos uma vela amarela, esperamos 

um cheiro a limão, talvez os consumidores também esperassem uma cor característica do 

Vinho do Porto para as fragrâncias. 

 

4.4 Conclusões 

A classificação das três fragrâncias em prova foi positiva, obtendo-se valores acima 

da média da escala de intensidade. Os indivíduos masculinos foram os que atribuíram 

classificações mais elevadas e apresentaram preferência pela fragrância 1. Não houve, no 

entanto, uma fragrância preferida por parte dos consumidores. Nos indivíduos 

masculinos, 35.1% preferiram a fragrância 1 e 39% preferiram a fragrância 3. No caso 

dos indivíduos femininos, verificou-se que 32.9% preferiram a fragrância 2 e 43.8% a 

fragrância 3. De realçar que foi a fragrância 3 que reuniu maior unanimidade quanto à 

preferência.  

Relativamente à prova JAR, os consumidores consideraram que a intensidade do 

cheiro a Vinho do Porto se enquadrou de forma ideal nas fragrâncias. Já a cor, foi 

considerada pouco intensa, obtendo valores abaixo da média da escala de intensidade. 

 Fragrâncias M±DP N 

Intensidade 

cheiro 

1 3.16±0.65 44 

2 3.30±0.88 44 

3 3.11±0.45 62 

Intensidade 

cor 

1 2.36±0.84 44 

2 2.25±0.89 44 

3 2.39±0.91 62 
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Apesar disso, conclui-se que as 3 fragrâncias parecem cumprir o objetivo como fragrância 

de Vinho do Porto Tawny. A opinião do consumidor é de facto uma referência de boa 

qualidade que se deve ter em conta. Sendo importante concentrarmo-nos em aspetos 

específicos do apelo do consumidor.  
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V Aplicação da Fragrância a 

Cosméticos 

 

Resumo 

Os cosméticos apresentam um papel relevante na vida quotidiana do ser humano. 

Desde logo pela manutenção da saúde e higiene, como também pelo bem-estar induzido 

pelas fragrâncias. De facto, independentemente dos benefícios, a fragrância dos produtos, 

é uma das características de maior qualidade e a que mais influencia a sua aceitação. O 

sabão foi o primeiro agente surfactante feito pela humanidade. O processo de 

saponificação foi aperfeiçoado ao longo do tempo e este envolve a reação de uma base 

forte, em meio aquoso, com óleos e/ou gorduras. O objetivo desta parte final do trabalho, 

foi incluir a fragrância de Vinho do Porto Tawny num sabão sólido. 

Os sabões obtidos pelos processos de saponificação tinham um aspeto rústico, 

bastante compacto e com uma cor interessante sob o ponto de vista do objetivo, no entanto 

não conseguiram manter o aroma da fragrância 1. O sabão de glicerina, obtido por um 

processo bastante mais rápido e simples, foi o único capaz de reter o aroma a Vinho do 

Porto Tawny. Estudos futuros são necessários para determinar as características tanto da 

fragrância como do sabão, assim como a sua segurança para o consumidor e para o meio 

ambiente.  

 

Palavras-chave: Vinho do Porto; fragrâncias; cosméticos; saponificação; sabão. 
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5.1 Introdução 

Os aromas desempenham um papel importante nas nossas vidas. O agradável cheiro 

das fragrâncias faz com que estas ofereçam uma variedade de benefícios físicos e 

psicológicos [180]. O químico francês Rene-Maurice Gattefosse, criou, na década de 

1920, o termo aromatopia. Após ter queimado acidentalmente uma mão, na qual aplicou 

posteriormente óleo de lavanda, constatou que, não só os sintomas da queimadura 

regrediram muito rapidamente, como não restou qualquer cicatriz. Apercebendo-se destas 

ações terapêuticas, a aromatopia passou a referir-se ao uso de óleos essenciais, extratos 

obtidos de plantas, flores e frutos, de modo a promover o bem-estar e o tratamento de 

lesões e doenças [180, 181].  

Nos dias de hoje, uma grande variedade de produtos cosméticos estão disponíveis 

comercialmente com benefícios de aromaterapia [182]. Independentemente desses 

benefícios, a fragrância dos produtos para cuidados pessoais, é uma das características de 

maior qualidade e a que mais influencia a sua aceitação [129]. Estudos realizados com 

consumidores concluem que a fragrância pode mesmo alterar a perceção dos atributos 

funcionais de um produto, como a suavidade de um sabão ou ação terapêutica de um 

creme [183, 184]. Assim, os cosméticos apresentam um papel relevante na vida 

quotidiana do ser humano, não só pela manutenção da saúde e higiene como também pelo 

bem-estar induzido pelas fragrâncias [185].  

O sabão foi o primeiro agente surfactante feito pela humanidade. Em 2800 a.C., os 

babilónios coziam gordura com cinzas de madeira para obter substâncias semelhantes a 

sabões. Igualmente, os egípcios utilizavam óleo vegetal ou animal e sais alcalinos para 

sintetizar sabão, tanto para a limpeza, como para o tratamento de doenças de pele [186, 

187]. A produção de sabão resistiu durante longos anos e a sua ascensão teve início no 

século XIX, pela mão de dois químicos franceses. Le Blanc, inventou um processo para 

obter bicarbonato de sódio a partir do sal, e Chevreul descobriu a natureza química dos 

ácidos gordos, glicerol e da gordura/óleo [188]. Com o avançar do século houve um 

melhor entendimento do processo de fabrico do sabão o que levou a estabelecer os 

princípios básicos do processo moderno, que envolve a saponificação de óleo ou gordura 

com substâncias cáusticas apropriadas [187]. 

A nível experimental, nesta parte final do trabalho, objetivou-se aplicar as 

fragrâncias de Vinho do Porto Tawny a cosméticos, nomeadamente a sabão sólido.  
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5.2 Metodologia 

5.2.1 Fórmula 1  

Depois de selecionar as gorduras e óleos e executar os cálculos necessários, 

utilizou-se o processo de saponificação a quente para fazer o sabão (Fórmula 1 – Tabela 

23). Começou por se dissolver metade da quantidade de hidróxido de sódio em água 

destilada num erlenmeyer de 250mL, sob placa de agitação. Depois do sólido se dissolver 

na totalidade, adicionou-se o restante hidróxido de sódio. Numa placa de aquecimento 

com agitação colocou-se um copo de vidro de 1000mL com os óleos, até derreterem e 

homogeneizarem. Lentamente, adicionou-se a solução de hidróxido de sódio no copo que 

continha os óleos e mexeu-se com uma vareta de vidro, até obter uma massa maleável. 

Depois colocou-se o copo em banho-maria a 80ºC, mexendo com a vareta de vidro de 15 

em 15 min. Após 60 min, quando a massa se tornou mais espessa, retirou-se do banho-

maria e quando a temperatura baixou os 50ºC adicionou-se a fragrância 1. 

Homogeneizou-se a massa e despejou-se para formas redondas de alumínio de 4.3x2.5cm. 

Ao fim de 12h desenformaram-se os sabões e deixou-se repousar durante 7 dias numa 

caixa isolada, de modo a que a temperatura envolvente favorecesse o endurecimento do 

sabão.  

Tabela 23 – Ingredientes necessários para o desenvolvimento dos sabões. 

 

 

 

Ingredientes 
Fórmula 

1 2 3 

Solução base    

Água destilada 170 g 40 g ---- 

Hidróxido de sódio (Lacrilar, micro-pérolas) 50 g 11 g ---- 

Glicerina sólida (Lacrilar, 1Kg) ---- ---- 50 g 

Gorduras    

Azeite virgem (É Continente, 0.75L) 280 g 50 g ---- 

Óleo de coco extra virgem (Cem Porcento, 0.20L) 170 g 25 g ---- 

Óleo de amêndoa doce (MyLabel, 0.10L) ---- 25 g ---- 

Outros    

Fragrância 1 3 g 6 g 6 g 
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5.2.2 Fórmula 2  

Depois de selecionar as gorduras e óleos e executar os cálculos necessários, 

utilizou-se o processo de saponificação a frio para fazer o sabão (Fórmula 2 – Tabela 23). 

Começou-se por dissolver metade da quantidade de hidróxido de sódio em água destilada 

num erlenmeyer de 100mL, numa placa de agitação. Depois do sólido de dissolver na 

totalidade, adicionou-se o restante hidróxido de sódio. Após a dissolução total, retirou-se 

da placa de agitação e deixou-se arrefecer. Numa placa de aquecimento com agitação 

colocou-se um copo de vidro de 500mL com os óleos, até derreterem e homogeneizarem. 

Retiram-se os óleos da placa de aquecimento e, quando estes e a solução de hidróxido de 

sódio atingiram a mesma temperatura, cerca de 37ºC, adicionou-se, lentamente, o 

hidróxido de sódio mexendo sempre com uma vareta de vidro. Depois, durante cerca de 

15 min, com o auxílio de uma varinha, mexeu-se muito bem a solução até obter uma 

massa espessa. Neste momento adicionou-se a fragrância 1 à mistura, homogeneizou-se 

e despejou-se para formas redondas de alumínio de 4.3x2.5cm. Ao fim de 24h 

desenformaram-se os sabões e deixou-se repousar durante 30 dias numa caixa isolada, de 

modo a que a temperatura envolvente favorecesse o endurecimento do sabão.  

5.2.3 Fórmula 3  

Para a fórmula 3, utilizou-se glicerina sólida para fazer sabão. Cortaram-se 

pequenos cubos de glicerina para um copo de vidro de 100mL (Fórmula 3 – Tabela 23). 

Derreteu-se a glicerina em banho-maria a 50ºC até esta ficar completamente líquida. 

Colocou-se a glicerina líquida numa tigela e adicionou-se a fragrância 1. Posteriormente, 

verteu-se para formas redondas de alumínio de 4.3x2.5cm. Ao fim de 2h desenformaram-

se e os sabões ficaram prontos.  

5.3 Análise e discussão dos resultados  

A reação de saponificação acontece quando uma base forte, em meio aquoso, 

reage com óleos vegetais e/ou gorduras animais, dando origem ao sabão e ao glicerol 

[189]. As gorduras utilizadas apresentam ácidos gordos de natureza diferente e, por esse 

motivo, foi necessário ter em conta o índice de saponificação. Este, indica a quantidade 

de hidróxido de potássio, em mg, necessário para saponificar completamente 1g de 

gordura [190]. Quando a massa molecular dos ácidos gordos é baixa, a grama de gordura 

requer mais hidróxido de potássio e, quando a massa molecular é mais elevada, requer 
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menos. Assim, o índice de saponificação reflete o comprimento das cadeias de ácidos 

gordos.  

Como o hidróxido de potássio é tipicamente usado para fazer sabonete líquido, e 

o hidróxido de sódio é usado para fazer sabão sólido [189], foi preciso converter as mg 

necessárias de hidróxido de potássio em hidróxido de sódio. Como a relação entre as 

massas moleculares do hidróxido de potássio e de sódio é 1.4 (M(KOH)= 56g/mol; 

M(NaOH)= 40g/mol), pode-se obter as mg de hidróxido de sódio dividindo o índice de 

saponificação por 1.4 (Tabela 24) [189]. As quantidades de água destilada e da fragrância 

utilizadas, foram determinadas multiplicando a quantidade total de gorduras por 0.375 e 

0.0125, respetivamente [189].  

Tabela 24 – Índice de saponificação e quantidade de hidróxido de sódio correspondente. 

Gorduras Índice de saponificação (mg KOH)a NaOH (mg) 

Azeite 135.30 96.64 

Óleo de amêndoa doce 137.30 98.07 

Óleo de coco 191.10 136.50 

a - Soap Making Resource L.C.C. [191] 

 

No processo de saponificação a quente, o excesso de base foi removido ao mexer 

constantemente a massa do sabão. A base reage com o CO2 do ar, originando o carbonato 

de sódio e água no estado líquido [192]. Desta forma, o processo de cura do sabão torna-

se mais curto, pois não é necessário tanto tempo para o sabão perder o excesso de água e 

para que todo o hidróxido de sódio possa reagir [193]. Por outro lado, a adição da 

fragrância não interfere nem sofre interferência da saponificação, pois esta já ocorreu 

quase por completo. Ao fim de 7 dias de cura o sabão estava pronto a ser utilizado. Uma 

vez que este era o processo mais rápido de obter um sabão pronto a utilizar, optou-se pelo 

mesmo para o desenvolvimento do primeiro sabão com fragrância a Vinho do Porto 

Tawny.  

Obteve-se um sabão compacto com uma coloração amarelada (Figura 29). No 

entanto, quando analisado o aroma do sabão, apenas se detetou um ligeiro cheiro a azeite, 

não restando qualquer aroma da fragrância 1.  
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Figura 29 – Sabões obtidos pela saponificação a quente. 

 

Os compostos que constituem as fragrâncias desenvolvidas, assim como a base das 

fragrâncias, o destilado de Vinho do Porto, são muito voláteis. Apesar da fragrância ter 

sido adicionada apenas depois da massa de sabão ter arrefecido, até uma temperatura 

inferior de 50ºC, poderá, ainda assim, ter sido uma temperatura elevada que levou à perda 

dos compostos. Também, aquando desta adição, o aroma apenas foi percetível nos 

instantes iniciais, diminuindo com a incorporação da fragrância na massa. Mesmo quando 

se retiraram os sabões dos moldes e durante o período de 7 dias de cura do sabão, não foi 

detetado qualquer aroma da fragrância 1. Podendo-se confirmar a hipótese de se ter 

perdido durante a sua inclusão na massa do sabão.  

Uma vez que a temperatura do processo de saponificação pode ter sido o problema, 

optou-se pelo processo de saponificação a frio para o desenvolvimento de um novo sabão. 

Neste processo, a temperatura máxima que a massa do sabão atinge é cerca de 37ºC [194] 

podendo ser benéfica no momento da adição da fragrância. Nesta segunda tentativa foi 

diminuída a percentagem de azeite utilizada para o seu aroma não ser tão evidente no 

sabão final. Para além disso, duplicou-se a quantidade de fragrância de forma a assegurar 

que seria suficiente para aromatizar o sabão. De facto, foi possível sentir o aroma quando 

a fragrância foi incorporada na massa desta fórmula 2 do sabão. No entanto, durante o 

processo de cura, com o decorrer da saponificação, a fragrância foi diminuindo até que, 

ao fim de 30 dias não restava qualquer aroma (Figura 30).  
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Figura 30 – Sabões obtidos pela saponificação a frio. 

 

Nos dias de hoje, muitos produtos cosméticos utilizam fragrâncias sintéticas 

enquanto os de alta qualidade utilizam óleos essenciais. Devido à alta volatilidade destes 

últimos, são necessárias moléculas orgânicas fixadoras, como sacarose, derivados de 

sacarose, carboximetilquitosana de sódio, entre outros [195]. Pode, no entanto, ser 

contrassenso a utilização de um composto adicional que não é essencial nem para a função 

de limpeza do sabão nem para a função de aromatopia dos óleos essenciais [194]. Embora 

as fragrâncias desenvolvidas não contenham óleos essenciais, a utilização de um fixador 

poderia ser vantajosa na fixação da fragrância 1, não se tornando tão anómala a utilização 

de um fixador numa fragrância sintética. Para essa utilização dever-se-ia, provavelmente, 

estudar inicialmente as fragrâncias desenvolvidas, pois apenas se sabe quais os compostos 

que a constituem. É desconhecida a volatilidade da fragrância, as interações que poderão 

existir entre os diferentes compostos e a sua estabilidade ao longo do tempo. Assim, 

poderemos apenas concluir estar perante uma fragrância que não é compatível com o 

processo de saponificação a quente e a frio.   

Já vimos, anteriormente, que o glicerol (glicerina) é um subproduto do processo 

de saponificação [189]. A glicerina é um composto bastante desejável nos sabões, 

existindo pessoas que optam mesmo pelo sabão de glicerina por este ser mais macio para 

a pele e mais solúvel que o sabão convencional [196]. Existe até um processo de 

saponificação em que é incluída uma maior proporção de glicerina de forma a evitar 

partículas mais duras [196]. Por este motivo, tentou incorporar-se a fragrância de Vinho 

do Porto Tawny num sabão de glicerina.  

Apenas com a junção da glicerina sólida e da fragrância 1 obteve-se o sabão da 

Figura 31. Para além do processo ser bastante mais rápido e simples, o sabão estava pronto 

ao fim de 2h e com o aroma a Vinho do Porto Tawny bastante presente.  
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Figura 31 – Sabão de glicerina com a fragrância 1. 

A temperatura máxima utilizada neste processo foi no banho-maria, para derreter 

a glicerina. Desta forma, quando a fragrância foi adicionada, a temperatura da glicerina 

deveria estar próxima dos 50ºC. Pode-se concluir que, neste processo, a temperatura 

parece não influenciar a fragrância e/ou, por outro lado, a base de glicerina parece 

conseguir “reter” os compostos da fragrância. Com o sucesso desta etapa é mandatório, 

futuramente, estudar a fragrância também em relação à segurança. Desta forma, poder-

se-ia concluir acerca da sua segurança tanto para a saúde, como alergias, como para o 

meio ambiente.  

5.4 Conclusões 

O setor das fragrâncias engloba uma série de aplicações, desde os perfumes, aos 

cosméticos e produtos de higiene. Nesta última parte do trabalho tentou incluir-se uma 

das fragrâncias de Vinho do Porto Tawny, anteriormente desenvolvidas, em cosméticos 

nomeadamente em sabão. No entanto, concluiu-se que estamos perante uma fragrância 

que não é compatível com o processo de saponificação a quente e a frio. Os sabões obtidos 

pelos processos de saponificação tinham um aspeto rústico, bastante compacto e com uma 

cor interessante sob o ponto de vista do objetivo. No entanto o aroma da fragrância 1 não 

se manteve nestes sabões. Apenas o sabão de glicerina, obtido por um processo bastante 

mais rápido e simples, foi capaz de reter o aroma a Vinho do Porto Tawny. 

Futuramente, e de modo a complementar esta parte do trabalho, seria importante 

estudar as fragrâncias desenvolvidas. Inicialmente para determinar as suas características, 

como a volatilidade, solubilidade, sensibilidade à luz, à temperatura e à oxidação e, 

posteriormente perceber a sua segurança a nível do consumidor e a nível ambiental.  
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VI Conclusões Gerais 
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5. Conclusão geral e perspetivas futuras 

O aroma de um Vinho do Porto é de uma enorme complexidade. São vários os 

fatores que contribuem para o aroma final de um Tawny. Desde logo, a influência das 

diferentes castas e da sua composição, do próprio terroir e das práticas culturais a que 

estão sujeitas. Sem esquecer daquele que é o fator de maior importância para o sucesso 

da produção e da sua qualidade, o clima. Um dos passos mais importantes na vinificação 

de um Vinho do Porto, a adição de aguardente, já é considerada uma categoria aromática. 

Não só pela contribuição da própria aguardente para o aroma do vinho, mas também 

porque ela confere diferentes perceções e sensações aos compostos aromáticos já 

existentes. Durante o envelhecimento dos Tawnies em barrica, ocorre uma série de 

fenómenos e transformações de carácter físico e químico, que levam à sua estabilização 

natural, e a uma série de transformações e melhorias das suas características sensoriais. 

E, neste ponto, existem pormenores que fazem a diferença, como a influência da 

temperatura e da quantidade de oxigénio, existentes no ambiente de uma barrica, na 

formação de um dos compostos aromáticos terciários mais importantes, o sotolon. Por 

envolver vários processos metabólicos, a biossíntese de compostos aromáticos assim 

como toda a sua evolução, o aroma revela ser um processo extremamente complexo. 

Desta forma, pode até tornar-se caricata a ideia de querer imitar um aroma tão enigmático 

como o do Vinho do Porto Tawny e do Vinho do Porto em geral. Não obstante, não existe 

até ao momento nenhum produto do género no mercado, nem um estudo semelhante na 

literatura, prezando esta ideia desde logo pela inovação. Para além disso, o objetivo foi 

desenvolver uma fragrância que engrandecesse e gratificasse um dos produtos mais 

queridos da região do Douro. 

Conclui-se que a análise sensorial e o painel de provadores foram essenciais para o 

desenvolvimento destas fragrâncias. Iniciou-se o trabalho com 7 compostos aromáticos e 

6 descritores tendo-se terminado com apenas 3 compostos aromáticos e os mesmos 

descritores. As últimas 3 fragrâncias desenvolvidas foram as que obtiveram os valores 

mais elevados de apreciação global por parte do painel.  

No geral, também as últimas 3 fragrâncias desenvolvidas tiveram uma boa 

aceitação por parte dos consumidores. Os indivíduos masculinos foram os que atribuíram 

classificações iniciais mais elevadas, em especial à fragrância 1. Apesar de não haver uma 

fragrância preferida por parte dos consumidores, os mesmos consideram que a 
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intensidade do cheiro a Vinho do Porto se enquadra de forma ideal nas fragrâncias. Já a 

cor, é considerada pouco intensa pois situa-se abaixo da média da escala. A opinião do 

consumidor é de facto uma referência de boa qualidade que se deve ter em conta. Desta 

forma, seria interessante, no futuro, pesquisar qual/quais a/as cor/cores que os 

consumidores pretendiam incluir nas fragrâncias. E, posteriormente, estudar se isso seria 

um fator diferenciador no que respeita a compra e utilização da fragrância. 

A aplicação da fragrância 1 a cosméticos, teve sucesso apenas no sabão de glicerina. 

A mesma fragrância parece ser incompatível com o processo de saponificação a quente e 

a frio. Assim, seria importante e interessante, numa fase futura, complementar esta parte 

do trabalho com o estudo das características da fragrância e também do sabão e da sua 

segurança para o consumidor e para o meio ambiente. 

De forma igualmente interessante, seria expandir a aplicação da fragrância a outros 

cosméticos como sabão líquido, óleos corporais entre outros. Este é um setor que 

representa não apenas um mercado global multibilionário como também uma fonte de 

desenvolvimento científico e de inovação constante. 
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