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 Resumo  

O Vinho do Porto é um vinho licoroso, produzido na Região Demarcada do Douro, sob 

condições peculiares derivadas de fatores naturais e de fatores humanos. O processo de vinificação 

inclui a paragem da fermentação alcoólica pela adição de aguardente vínica (benefício ou 

aguardentação) numa quantidade aproximada de 20% do volume total do vinho, a lotação de vinhos 

e o envelhecimento. Distingue-se pela diversidade de categorias em que impera a riqueza, intensidade 

e persistência muito elevada quer de aroma quer de sabor, um teor alcoólico elevado (normalmente 

compreendido entre os 19 e os 22% vol.), numa vasta gama de doçuras e de cores. A cor dos vinhos 

do Porto é um atributo muito importante na sua avaliação físico-química e sensorial, constituindo um 

parâmetro de qualidade e de diferenciação das categorias do vinho do Porto Tawny e Ruby. É também 

um atributo de qualidade apreciada pelo consumidor de vinho, dado que o consumidor espera 

determinadas características cromáticas em função da categoria de vinho do Porto.   

Para este trabalho utilizou-se vinhos do Porto Tawny (Tawny, Reserva e com indicação de 

idade de 10, 20 e 40 anos) e Ruby (Ruby, Reserva, LBV e Vintage) com estilos e tipologia próprios 

da empresa, aprovados e dentro do estilo institucional.  

O principal objectivo desta dissertação passou pela caracterização cromática de diferentes 

categorias de vinhos do Porto Tawny e Ruby recorrendo a parâmetros físico-químicos, fenólicos e 

sensoriais.  

As maiores diferenças foram observadas a nível da intensidade e tonalidade da cor, na 

caracterização cromática, antocianinas totais e coradas, antocianinas monoglucósidas e perfil 

sensorial enquanto que os outros parâmetros, em geral, se mantiveram inalterados. 

Pela análise em componentes principais dos parâmetros quimicos e sensoriais, mais 

relevantes, verifica-se que as amostras de vinho se agrupam de uma forma semelhante à da PCA dos 

parâmetros sensoriais. A tipologia e as condições de produção e/ou envelhecimento nos dois estilos 

de vinhos do Porto tem um grande peso nos valores obtidos nas análises. 

 

Palavras-chave: Vinho do Porto, Região Demarcada do Douro, Reações de Oxidação-redução, 

envelhecimento, Tawny, Ruby, compostos fenólicos, antocianinas, perfil sensorial. 
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 Abstract 

Port Wine is a fortified wine, produced in the Douro Demarcated Region, under conditions 

derived from natural and human factors. The winemaking process includes stopping alcoholic 

fermentation by the addition of wine spirit (benefit) in an amount of approximately 20% of the total 

wine volume, wine blending and aging. It is distinguished by the diversity of categories in which the 

richness, intensity and very persistence of both aroma and taste, a high alcohol content (usually 

between 19 and 22% vol.), over a wide range of sweetness and color. The color of Port wines is a 

very important attribute in their physicochemical and sensory evaluation, consisting a quality for 

differentiation of Tawny and Ruby Port wine categories. It is also an attribute of quality appreciated 

by the consumer, as the consumer expects certain color characteristics depending on the Port wine 

category. 

Tawny (Tawny, Reserva and with age indication of 10, 20 and 40 years) and Ruby (Ruby, 

Reserva, LBV and Vintage) wines were used for this work, approved and within the institutional 

style.  

The main objective of this work was to characterize the wine chromatic characteristics of 

different Port wine categories of Tawny Port and Ruby Port wines using physicochemical, phenolic 

and sensory parameters. 

The main differences were observed in color intensity and hue, in chromatic characteristics, 

total and coloured anthocyanins, monoglucoside anthocyanins and sensory profile while the other 

parameters, in general, remained unchanged. 

The results showed that the different Port wine samples, in the principal component analysis 

of the most relevant analytical and sensory parameters, are grouped in a similar way to the PCA of 

the sensory parameters. The type and conditions of production and/or aging in both styles have a great 

weight in the values obtained in the analyzes. 

 

Key Words: Port Wine, Douro Demarcated Region, Oxidation-reduction Reactions, aging, Tawny, 

Ruby, phenolic compounds, anthocyanins, sensory profile.
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 Capítulo I - Revisão bibliográfica 

1. Introdução  

A Região Demarcada do Douro (RDD), criada no reinado de D. José I em 1756 é 

a mais antiga região vitivinícola demarcada e regulamentada do mundo (Villa Maior, 

1876). Esta região declarada como Património da Humanidade pela UNESCO reúne 

paisagens e ambientes que permitem criar um produto único, o Vinho do Porto (Sequeira 

e Diniz, 2009).  

Fica situada no nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do rio Douro e inclui 

três sub-regiões: o Baixo Corgo, Cima Corgo e o Douro Superior (Figura 1). 

 

Figura 1. Vinte e uma delimitações dos municípios e sub-regiões da RDD (adaptado de 

Museudodouro.pt, 2019a). 

A RDD abrange uma área total de 250.000 hectares, com aproximadamente 

33.000 produtores de vinho, 32.117 hectares do total são vinhas dedicadas à produção de 

uva para produção de vinho do Porto (Filipe et al., 1998).  

Essas subdivisões vieram com a reforma administrativa de 1936 e servem para 

diferenciar os vinhos produzidos nas diferentes regiões (Pina, 2013). Hoje em dia a área 

de vinha mais importante é a do Baixo Corgo, que ocupa 29,9% da sua área (IVDP, 2016). 

Quanto à relação de local e tipo de vinho produzido, o Vinho do Porto é feito nas 

encostas mais áridas, junto ao rio.  
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2. Terroir  

Conceito que remete a um espaço no qual está se desenvolvendo um coletivo das 

interações entre o ambiente físico e biológico e as práticas enólogicas aplicadas, 

proporcionando características distintas aos produtos originários deste espaço. “Terroir” 

inclui o solo específico, topografia, clima, características da paisagem e da 

biodiversidade (OIV, 2010).  

2.1. Clima 

2.1.1. Temperatura 

A temperatura é a variável que melhor explica os ciclos de produção. O frio que 

se faz no Inverno é proporcional ao calor sentido no Verão (Martins, 2000). Este contraste 

marca profundamente os vinhos da região e determina comportamentos diferentes das 

vinhas, conforme a localização. "A margem norte do rio está sob a influência dos ventos 

secos do sul, enquanto a margem sul está exposta aos ventos do norte. A temperatura do 

ar é superior em locais mais expostos a sul do que os expostos ao norte” (Corte-Real et 

al., 2013). 

A média anual varia entre os 11,8 e 16,5°C (Figura 2) (Corte-Real et al., 2013). 

Temperaturas mais altas no final da primavera foram provadas ser mais vantajosas para a 

produção de vinhos (Cunha e Richter, 2016) pois têm a propensão para aumentar o 

rendimento da videira (Real et al., 2015) aumentando assim os níveis de açúcar e 

consequentemente o teor alcoólico e a redução da acidez (Jones, 2012).  

2.1.2. Níveis de precipitação, humidade e balanço hídrico 

Os valores das temperaturas médias anuais máximos são distribuídos ao longo do 

rio Douro e nos vales dos seus afluentes, especialmente no rio Tua e Vilariça (IVDP, 

2016) ou seja, aumenta quando subimos o rio e diminuem à medida que nos afastamos 

dele (Figura 2). Enquanto a precipitação regista uma tendência oposta (Silva, 2011).  

Nos meses mais chuvosos, a precipitação varia entre 50,6 mm (Barca d'Alva - 

Douro Superior) e 204,3 mm (Fontes - Baixo Corgo); nos meses menos chuvosos, os 

valores de precipitação oscilam entre 6,9 mm (Murça - Cima Corgo) e 16,2 mm (Mesão 

Frio - Baixo Corgo). Em termos de valores anuais, estes variam entre 1.200 mm (Fontes) 

e 380 mm (Barca d'Alva) (IVDP, 2016) o que é explicado pela distância ao mar (Figura 

3) (Bastos, 2001). 
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Figura 2. Clima (precipitação média anual em mm) (adaptado de Museudodouro.pt, 2019b). 

As vinhas da RDD são tradicionalmente não irrigadas, naturalmente, os mostos 

possuem uma elevada concentração em açúcares e situam-se abaixo da acidez ideal (cerca 

de 6 a 7 g/L equivalentes de ácido tartárico). Assim, os produtores precisam retificar a 

acidez do mosto e do futuro vinho adicionando ácido tartárico (Esteban et al., 1999). 

Na RDD, o stress hídrico ocorre no Cima Corgo e no Douro Superior. É usual no 

verão, mas também resulta de um menor teor de água no solo, bem como a elevadas trocas 

gasosas (entre as folhas da videira e a atmosfera) (Jones e Alves, 2012). Oliveira e Sousa 

(2009) verificaram que o uso de sistemas de irrigação aumenta o teor de água no solo e 

consequentemente, aumenta a produtividade. No entanto, não apresentou efeitos 

relevantes na concentração de ácidos orgânicos e devido à intenside da rega, as 

concentrações de frutose, glucose e sólidos solúveis (SS) diminuíram. 

Já a precipitação excessiva afeta a coloração da película e a concentração em 

antocianinas totais monoglucosiladas (AMGs), como foi estudado em uvas das castas 

Touriga Nacional e Touriga Franca, em que os menores teores em AMGs levam a uma 

dimiuição da cor dos vinhos (Mateus et al., 2002a). 

2.2. Solo 

A maior parte da RDD, nomeadamente ao longo do vale do Douro e seus afluentes, 

pertence à formação geológica do complexo xisto-grauváquico ante - ordovício, com 

algumas aflorações graníticas no Douro Superior e alguns solos de aluvião, na zona do 

Baixo Corgo (Martins, 2000). 

Os solos são derivados do xisto (Hogg et al., 2001), que são na sua maioria pouco 

profundos e encontram-se diretamente acima do leito de rocha. 
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A textura destes solos é franco-arenosa, franca e franco-limosa dominando o 

primeiro e sempre existindo grandes quantidades de areia. A existência de elementos 

grosseiros (cascalho e pedra) permite uma maior permeabilidade, penetração e fixação 

das raízes (Grainger e Tattersall, 2016). 

A cobertura do solo ajuda a regular as amplitudes e fornece proteção contra a 

erosão hídrica. A cor escura permite uma alta absorção de energia radiante pela existência 

de um baixo albedo; assim o aumento da temperatura do solo melhora a maturação das 

vinhas e vinhos mais rápidos e de maior qualidade (Correia et al., 2014; Weber, 2009). 

Os solos típicos de RDD possuem pH ácido entre 4,6 e 5,5 que é ligeiramente 

inferior em relação ao pH ideal para um solo de viticultura (5,5-7,0) (Guichard et al., 

2003). Considerado o pH desta região, o solo é assim pobre em nutrientes, possui baixo 

teor em matéria orgânica (0,6-1,6%), fósforo, magnésio e cálcio porem, como é de 

natureza xistosa, é rico em potássio (~ 12%). Devido a estas características, a correção 

do pH, as fertilizações orgânica e inorgânica do solo podem ser realizadas para corrigir 

assim o desequilíbrio (Jackson, 2008). 

2.3. Ampelografia 

Todos os países da bacia do Mediterrâneo que têm como tradição secular a produção 

de vinho e apresentam um conjunto vastíssimo de castas. No Douro a quantidade de castas 

referenciadas, atinge mais de uma centena (116 cultivares, dos quais 65 são tintas e 51 

são brancas) (IVDP, 2016). Para a denominação de Origem Porto são recomendadas 29 

castas (15 Tintas e 14 Brancas) (Martins, 2000). 

Segundo Amaral, (1994); as melhores castas da região do douro são as Tintas: 

Aragonês, Tinta Carvalha, Tinta Francisca, Tinta Barroca, Tinta Amarela, Tinto Cão, 

Malvasia Preta, Touriga Francesa, Touriga Nacional, Donzelinho, Mourisco Tinto e 

Bastardo. Nas brancas; o Viosinho, Donzelinho, Esgana-Cão, Verdelho, Rabigato, 

Malvasia, Sercial, Arinto e Códega. 

2.3.1. Castas Tintas 

Touriga Franca 

Resultou de um cruzamento entre Touriga Nacional e Marufo (Castro et al., 2011). 

É a casta de uva tinta mais plantada na RDD, cobrindo uma área de cerca de 22% (IVDP, 

2016). Normalmente, apresenta média acidez e potencial alcoólico, fornecendo um 
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rendimento médio de 2,6 kg por videira, segundo consta na Rede Nacional de Seleções 

de Videiras. A Touriga Franca prospera quando plantada em encostas viradas a sul, onde 

apresenta rendimentos constantes, embora com composição química variável (Mayson, 

2013). 

Tinta Roriz (Aragonez) 

É a segunda casta tinta mais plantada na RDD, cobrindo uma área de 13% (IVDP, 

2016). A casta Tinta Roriz é produtiva, tendo rendimentos duas ou três vezes superiores 

à Touriga Nacional.  

A Rede Nacional de Seleção da Videira (RNSV) contabilizou um rendimento 

médio de 2,6 kg de uvas por videira (Böhm, 2007; Martins, 2000). No entanto, 

rendimentos muito elevados resultam em vinhos de baixa qualidade, com corpo e 

intensidade de cor reduzidos, e nesses anos a Tinta Roriz é deixada de fora da produção 

de Porto (Mayson, 2013). 

Touriga Nacional 

A Touriga Nacional representa 8% da cobertura da vinha na RDD apresenta 

baixos rendimentos 0,9 kg de uvas por videira (Böhm, 2007; Mayson, 2013; Martins, 

2000). É uma variedade que produz vinhos com diferente composição aromática, 

dependendo do "terroir" onde é plantada (Magalhães, 2008). Apresenta boa acidez, alto 

potencial alcoólico, excelente potencial de envelhecimento e combina bem com a 

madeira de carvalho.  

Estudos efetuados por Guedes de Pinho et al. (2003) mostraram que esta casta 

possui uma quantidade de terpenos livres muito superior a qualquer outra variedade tinta, 

o que justifica o caráter floral dos vinhos. 

Tinta Barroca 

É uma variedade muito representativa, especialmente nas novas vinhas do Douro, 

é quase exclusiva desta região, sendo apreciada tanto pelo seu bom potencial produtivo 

como pela facilidade com que alcança um elevado teor alcoólico. Apresenta boa 

produtividade, com cerca de 2,5-3 kg/videira. Os mostos têm médio/alto potencial 

alcoólico e acidez média (Sousa et al., 1988).  
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Embora seja relativamente difícil com esta variedade produzir vinhos 

monovarietais, faz uma boa contribuição para lotes com outras variedades (Magalhães, 

2008). 

Tinto Cão 

Exibe cachos pequenos e característicos, com uvas compactas é tida como 

variedade de baixa produtividade. Esta variedade tinta mantém o seu potencial e vigor 

mesmo em solos não tão férteis e a temperaturas muito altas. A maturação é tardia e 

apresenta resistência a doenças (Villa Maior, 1875).  

A variedade Tinto Cão é muitas vezes loteada com Touriga Nacional, Aragonez 

entre outras (Cipriano, 2014). Os vinhos elaborados com esta casta costumam ter uma 

textura aveludada, com uma acidez equilibrada. Além disso, são propícios à maturação a 

longo prazo, na medida que se tornam elegantes e refinados ao longo do tempo. 

2.3.2. Castas Brancas  

Malvasia Fina 

Embora esta casta apresente florescimento tardio, tem maturação precoce, que 

pode ser afetada pelo stress hídrico severo. A casta de Malvasia Fina representa 3,6% do 

total dos plantios em RDD e uma razoável produtividade de 1,4 kg por videira (Sousa et 

al., 1988). É suscetível ao oídio e moderadamente suscetível ao míldio e à podridão 

cinzenta (Böhm, 2007).  

A Malvasia Fina detém um bom teor de açúcar e produz mostos com um teor 

alcoólico moderado a elevado e cor cítrica com aroma 'frutado', a 'mel' e a notas 'florais'. 

(Costa, 1900).  

Há que ressaltar que os vinhos desta variedade têm a propensão a oxidar, portanto, 

deve-se tomar atenção a fim de evitar a ocorrência (Böhm, 2007).  

Viosinho 

A casta Viosinho é autóctone e representa aproximadamente 100 ha da área 

vitícola nacional (Böhm, 2007). Como é uma variedade com uma produção uniforme e 

homogeneidade entre as plantas, o uso do material tradicional leva a baixos rendimentos 

de produção. Esse problema pode ser evitado usando material de seleção clonal, passando 

a produzir 2,94 kg por planta (Böhm, 2007).  
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Quanto ao seu potencial enológico, o teor alcoólico dos mostos é bastante 

satisfatório (entre 13 e 14% vol), apresenta baixa acidez (4,67g/L) e baixa sensibilidade 

oxidativa (Böhm, 2007). A intensidade aromática do vinho é favorável, com notas florais 

e boa capacidade de envelhecimento. Com uma sensibilidade reduzida à oxidação, os 

vinhos desfrutam de uma quantidade média de compostos terpénicos e precursores de 

aromas (Böhm, 2007).  

Rabigato 

Também é uma variedade autóctone portuguesa, com maior expansão nas áreas 

Douro e Trás-os-Montes, o que representa cerca de 2200 ha de área atual da região 

vitícola do Douro (Böhm, 2007). Esta variedade tem um rendimento médio (1,49 

kg/videira) (Böhm, 2007). Devido ao fato do cacho ser bastante compacto, esta variedade 

é muito propensa a doenças como oídio e míldio (IVV, 2011).  

Em relação ao seu potencial enológico, sabe-se que os mostos têm um teor 

alcoólico de 11% e uma elevada acidez (5-7 g/L de acidez total) (Böhm, 2007).  

Esta variedade tem ainda, boa adaptação à colheita mecânica (Böhm 2007). 

3. Processo de vinificação e envelhecimento do Vinho do Porto 

3.1. Vinificação (fermentação e aguardentação) 

O vinho do Porto é um vinho licoroso, cujo processo de vinificação tem um tempo 

muito curto de fermentação alcoólica e de maceração (Quadro 1) a que se alia a adição 

de aguardente vínica que deve respeitar certas regras (Fonseca, 1981).  

Quadro 1. Vinhos do Porto produzidos na RDD (IVV, 2011). 

Vinho do Porto  

Diferentes graus de doucura (Secos/Doces)  

Paragem de fermentação (± 3 dias de fermentação alcoólica) com aguardente vínica  

Teor alcoólico: 19-22%  

Brancos/Tintos/Rosés  

Colheitas/Lotes  

Para os vinhos tintos e brancos do Porto, o processo de vinificação inicia-se pelo 

desengaço, embora algumas uvas possam não ser totalmente desengaçadas, as uvas são 

então transportadas para os tanques de fermentação, seguidos de esmagamento. 
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A maceração ocorre com a adição de dióxido de enxofre (SO2) em concentrações 

que variam de 50 a 150 mg de SO2 por kg de uvas. Esta prática visa reduzir a oxidação e 

evitar o desenvolvimento de microrganismos indesejados (Jackson, 2008). Os mostos 

com baixa acidez devem ser retificados com ácido tartárico para um pH de 3,6 (Clarke e 

Bakker, 2004). O valor do pH depende da categoria de vinho do Porto que se quer 

produzir variando entre 3 e 4 (Reader e Dominguez, 1995). 

Nos processos tradicionais de vinificação, após o desengace mais ou menos 

extenso, as uvas são esmagadas nos “lagares” (tanques de pedra) (Figura 4). Essa 

operação, conhecida como “pisa”, é tradicionalmente feita por homens, mas também pode 

ser realizada por máquinas (Johnson et al., 1989). 

Os produtores de vinho confiam que a “junção de proporções geométricas e a 

mistura mecânica relativamente suave tornam o lagar o melhor processo para fermentação 

de PortoVintage” (Hogg, 2013). Atualmente, é impossível utilizar este processo para 

todos os vinhos do Porto devido à dificuldade de recrutamento de recursos humanos para 

a pisa, posto isto as adegas cada vez mais recorrem a modelos mecânicos, como a pisa 

por meio de equipamentos electropneumáticos ou a utilização de plunger. O tanque com 

plunger é um equipamento adoptado pela Symington para vinificação e consiste numa 

hélice rotativa que se movimenta dentro de um tanque de aço inoxidável com temperatura 

controlada, movendo as massas sólidas (Azevedo, n.d). 

Estes métodos modernos embora sejam mais rápidos e baratos, podem apresentar 

desvantagens como potenciar a desintegração das grainhas das uvas conferindo assim 

adstringência desnecessária ao vinho. Já a pisa a pé respeita a identidade e integridade da 

uva, não esmagando as grainhas (Copello, 2008). 

Após o esmagamento das uvas, a fermentação começa espontaneamente pela ação 

natural da levedura Saccharomyces cerevisiae, a temperaturas entre 25 e 30 ºC. Para 

mostos que têm teores elevados de açúcar, os produtores de vinho podem ter a 

necessidade de adicionar leveduras S. cerevisiae secas ativas (Hogg, 2013). A 

fermentação alcoólica leva à formação de acetaldeído, (um metabólito secundário 

produzido pelas leveduras), mas este aldeído também pode ser formado durante o 

envelhecimento do vinho através da oxidação do etanol ou estar presente na aguardente 

(Wildenradt e Singleton, 1974). Em geral, os teores totais de acetaldeído nos vinhos 

jovens do Porto são de cerca de 127 mg/L, no entanto, este composto pode ser considerado 

defeito a concentrações superiores a 600 mg/L (Bakker e Timberlake, 1986).  
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Acredita-se também que a fermentação alcoólica seja responsável por uma série de 

ésteres, que estão presentes no vinho do Porto, especialmente o acetato de 2-feniletilo, 

responsável pelo aroma de "rosa”, “floral" e "frutado", o 3-metil-butan-1-ol (álcool 

isoamílico), responsável pelo aroma a "banana" ou "anis" (Williams et al., 1983) e o 

diacetilo que quando presente em concentrações percetíveis, confere um flavor de 

"caramelo amanteigado" ao vinho do Porto (Rogerson et al., 2001). 

A fim de aumentar o contato das películas e das grainhas com o mosto; a manta 

pode ser molhada por remontagem, ou pode ser submersa usando uma tela de malha 

(Boulton et al., 2013). O álcool e o gás carbónico que se formam durante a fermentação 

alcoólica, têm como efeito bombear as películas e o material sólido para a superfície, 

estimulando com isto a extração de compostos fenólicos e criando uma manta. Na 

produção de vinhos do Porto tintos, a maceração deve ser intensiva para garantir a 

máxima extração de matéria corante (Loureiro, 1987; Jackson, 2008; Hogg, 2013). 

Finalmente, é necessário separar as partes sólidas do mosto/vinho para adicionar a 

aguardente vínica (IVDP, 2016). 

Todos estes processos são essencialmente idênticos para os vinhos tintos e 

brancos, embora na maceração do vinho do Porto branco, a fermentação em contacto com 

as películas seja reduzida ao mínimo. No entanto, os vinhos rosés são produzidos com as 

mesmas castas dos vinhos do Porto tintos mas a maceração e fermentação é semelhante à 

dos vinhos do Porto brancos (Clarke e Bakker, 2004; Jackson, 2008), Figura 3. 



10 

  

 

Figura 3. Esquema do processo de vinificação do vinho do Porto (adaptado de infovini.com, 

2016). 

3.2. A aguardentação ou benefício 

O vinho do Porto é obtido pela aguardentação do mosto/vinho quando a 

fermentação atinge o grau baumé desejado em função do grau de doçura pretendido. A 

aguardente utilizada deve ter 76º a 78º/20 ºC e é adicionada à razão de 100 L/110 L por 

pipa de 430 L/440 L de mosto fermentado (Amaral, 1994). A adição de aguardente vínica 

a um valor final de aproximadamente 19% (v/v) de etanol para o mosto/vinho de 

fermentação é um dos passos mais importantes durante a vinificação do vinho do Porto 

(Boulton et al., 2013).  

A fortificação não só aumenta o teor em etanol no vinho, como também permite 

manter o teor de açúcar do vinho elevado (cerca de 50% do açúcar total da uva), 

traduzindo-se em valores semelhantes a 40g/L de D-glucose e 70 g/L de D-frutose (Alves 

e Ferreira, 1988; Reader e Dominguez, 1995) devido à paragem da fermentação alcoólica 

(Jackson, 2016).  

A aguardentação melhora a estabilidade química e microbiológica, aumenta a 

solubilização de polifenóis, antocianinas, taninos e desencadeia a precipitação de matéria 
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insolúvel (Cerpa-Calderon e Kennedy, 2008), ao mesmo tempo estabelece o grau de 

doçura final pretendido. 

Os aldeídos presentes na aguardente vínica, entre os quais o acetaldeído que é o 

mais relevante, parece desempenhar um papel importante na cor final do vinho do Porto. 

Vários autores demonstraram que o acetaldeído, induz à polimerização dos taninos e a 

reação entre os 3-flavanóis e as antocianinas (Jurd e Somers, 1970; Somers, 1971; Rivas-

Gonzalo et al., 1995). Este fenómeno conduz à formação de novos pigmentos mais 

estáveis com uma matriz vermelha-acastanhada (Mateus et al., 2002c) que contribuem 

para uma gradual mudança de cor do vermelho intenso para o vermelho-acastanhado 

durante a fase de armazenamento e envelhecimento (Timberlake e Bridle, 1976a; Dallas 

et al., 1996; Santos-Buelga e Scalbert, 2000). 

Apesar da sua contribuição para a cor do Vinho do Porto, a maioria dos aldeídos 

possui aromas indesejáveis que podem dificultar a tarefa de alcançar o perfil aromático 

desejado (Carvalho, 2005). Em Vinhos do Porto envelhecidos e brancos, os aldeídos e as 

metilcetonas estão relacionados com odores a “ranço” (Cantarelli, 1967). 

Segundo a legislação em vigor (Regulamento n.º 84/2010, de 8 de fevereiro, 

Decreto-Lei n.º 77/2013, de 5 de junho), a aguardente usada no Vinho do Porto não 

precisa de ser produzida nem a nível nacional, nem na região do Douro. É unicamente 

aguardente vínica a 77% (v/v), neutra, de excelente qualidade e oriunda da destilação de 

vinhos sãos (Martins, 2000).  

A quantidade de aguardente a adicionar ao mosto/vinho depende do grau alcoólico 

do vinho e do grau de doçura desejado. O IVDP através de um comunicado de vindima, 

publica anualmente a quantidade de aguardente que se pode utilizar (Martins, 2000). 

3.3. Loteamento 

O loteamento de vinhos de diferentes vindimas é um processo aplicado a muitas 

categorias de vinho do Porto, incluindo Rubies e Tawnies (Figura 4).  
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Figura 4. Loteamento aplicado às categorias de vinho do Porto (adaptado de Douroprofundo.com, 

2014). 

Os regulamentos (Portaria_383_2017, de 20 de dezembro e o Caderno de 

Especificações: DO “Porto”) exigem que os vinhos do Porto sejam produzidos com um 

mínimo de 4 castas diferentes, não sendo permitidos vinhos monovarietais (República, 

2010). 

3.4. Envelhecimento 

Os melhores lotes de vinhos produzidos num ano excecional são normalmente 

separados para virem a auferir da declaração Vintage (Diário da República II Série, 2005). 

Contudo, a maior parte dos vinhos é utilizada para a elaboração de lotes (IVDP, 2016). 

A maturação/envelhecimento do vinho do Porto ocorre em diferentes recipientes, 

como o vidro, madeira, inox ou cimento. Um dos efeitos do envelhecimento em madeira, 

em oposição ao inox, é o facto da madeira não ser hermética, promovendo assim a 

oxidação do vinho por meio de trocas gasosas (Mayson, 2013). O envelhecimento em 

madeira e a presença de elevados teores de álcool assegura que os vinhos do Porto 

possuam elevados teores de extrativos de madeira, em particular de β-metil-γ-octalactona 

(Bakker e Clarke, 2011). 

Durante os primeiros anos de maturação/envelhecimento de um vinho do Porto, o 

mesmo lote é avaliado quanto ao pH e potencial redox. Após o engarrafamento, o vinho 

perde a adstringência, traduzida na sensação de aspereza (devida aos taninos) e há 
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desenvolvimento do bouquet pelo baixo potencial de oxidação-redução. A longevidade 

destes vinhos é elevada, devido à riqueza em compostos fenólicos (IVDP, 2016).  

No caso do Vintage e Late Bottled Vintage (LBV), o envelhecimento faz-se 

inicialmente em casco, durante 2 a 3 anos no caso dos Vintage (Figura 5) e durante 4 a 6 

anos no caso dos Late Bottled Vintage (Figura 5), havendo assim um baixo potencial de 

oxidação-redução. Enquanto que os restantes tipos de Vinho do Porto (Ruby, Tawny, 

Colheitas e Vinhos com Indicação de Idade) são envelhecidos em condições de oxidação: 

menos acentuada no caso dos Rubies e mais acentuada no caso dos Tawnies, Colheitas e 

Vinhos com Indicação de Idade (IVDP, 2016). Em geral, os vinhos são 

maturados/envelhecidos e armazenados em barricas de madeira, que podem variar de 550 

L (pipa) até 200.000 L (balseiros ou tonéis) (Mayson, 2013). 

(A)  

 

(B) 

Figura 5. Vinhos de Lote (A) e de uma só colheita (B) (adaptado de IVDP, 2016). 

Foi detectada em vinhos do Porto com dois anos de envelhecimento uma nova 

classe de pigmentos derivados das antocianinas. Estes pigmentos foram designados por 

portisinas (Figura 6) e apresentam uma cor azul em condições ácidas (Oliveira et al., 

2006). A caracterização estrutural e os estudos realizados em soluções modelo mostraram 

que estes pigmentos se formam a partir da reacção dos derivados pirúvicos das 

antocianinas com os 3-flavanóis na presença de acetaldeído (Mateus et al., 2003a e 2004) 

ou da reacção com vinilflavanóis (Cruz et al., 2007). A detecção e identificação das 
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portisinas apontam para novas vias de síntese química. Pode-se dizer que as vias de 

transformação dos pigmentos do vinho tinto entram agora numa segunda fase evolutiva, 

uma vez que já não são as antocianinas os principais precursores de novos pigmentos, 

mas sim os próprios pigmentos derivados das antocianinas, neste caso os derivados 

pirúvicos.  

 

Figura 6. Formação de vinilpiranomalvidina-3-glucósido–catequina (portisina) (3) apartir do 

derivado ácido de malvidina-3-glucosido (1) e 8-vinilcatequina (2) (adaptado de Mateus et al., 

2004 e Mateus, 2009). 

Compostos com estruturas semelhantes à das portisinas foram também detectados 

e identificados em vinhos do Porto com dois anos de envelhecimento. Neste caso a 

molécula de flavanol é substituída por uma molécula fenólica (catecol, fenol, siringol ou 

guaiacol) (Oliveira et al., 2007). Estes pigmentos apresentam tonalidade arroxeada. 

Pelo que foi observado por Jacobson et al. (2013) os compostos cis-dioxano, cis-

dioxolano, trans-dioxolano, trans-dioxano, ácido octanóico e 5-hidroximetilfurfural 

(HMF) parecem relacionar-se com o envelhecimento do vinho do Porto.  

O cis e trans dioxano e dioxolano são formados pela reação de condensação entre 

a molécula de glicerol e o acetaldeído (Figura 7). Quatro isómeros: cis e trans-5-hidroxi-

2-metil-1,3-dioxano e cis e trans-4-hidroximetil-2-metil-1,3-dioxolano foram 

identificados em vinhos do Porto por Silva Ferreira et al. (2002) (Figura 7); e no estudo 

realizado houve um aumento das concentrações com o envelhecimento, podendo ser 

assim considerados bons marcadores de idade em condições oxidativas.  
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Figura 7. Mecanismo de formação de acetais de glicerol e acetaldeído (adapado de Silva Ferreira 

et al., 2002). 

Já os compostos furânicos como o HMF, 5-metilfurfural (5MF ) e o furfural podem 

advir da reação de Maillard e serem formados pela fragmentação ou ciclização da 3-

desoxosona (Figura 8), um intermediário altamente reativo da reação (Martins et al., 

2001). A barrica de madeira pode ser uma fonte de HMF e furfural (Moutounet et al., 

1989). 
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Figura 8. Esquema geral da reação de Maillard com compostos responsáveis pelo sabor e 

produtos finais (adaptado de Ho, 1996). 

3.5. Armazenamento 

Os vinhos são normalmente conservados em pipas características da Região 

Duriense, em tonéis (25.000 a 35.000 litros) ou em cubas (550.000 a 750.000 litros). A 

capacidade de armazenamento em madeira representa mais de 2/3 da capacidade total de 

armazenamento. A madeira mais utilizada é a de carvalho português, mas também é 

utilizada a madeira de castanheiro (João et al., 2016). As cubas cilíndricas em aço 

inoxidável e o betão revestido representam, respetivamente, cerca de 10% da capacidade 

total, utilizando-se apenas para armazenamento durante curtos períodos de tempo 

(Martins, 2000). 

Após a colheita e vinificação o vinho fica nas caves até ao final de Dezembro/ 

inícios de Janeiro, submetido a baixa temperaturas (~ 0ºC). As baixas temperaturas levam 

à precipitação de várias substâncias e ajuda na clarificação dos vinhos. Os vinhos jovens 

estão quase sempre saturados com bitartarato de potássio (KHT), que tendem a precipitar 

com o aumento do teor alcoólico e as baixas temperaturas (Santos et al., 2002). A matéria 

corante dos vinhos também precipita e forma depósito, mas quer um ou outro depósito 

não apresenta risco para a saúde, apenas afetam a perceção levando o consumidor a 

considerar defeito e rejeitar o produto. 
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Assim sendo, os vinhos jovens geralmente requerem estabilização enquanto os 

vinhos mais velhos ou vintage requerem menos tratamentos (Reader e Dominguez, 1995). 

A filtração é normalmente realizada antes do engarrafamento, mas não é aplicada a vinhos 

destinados ao envelhecimento em garrafa.  

4. Categorias de vinho do Porto 

Apesar do vinho do Porto poder ter a fermentação alcoólica interrompida pela 

adição de aguardente vínica, o que reduz o tempo de extração de antocianinas das partes 

sólidas, a cor do vinho do Porto tinto é predominantemente consistente (Jackson, 2008). 

A cor do vinho do Porto tinto pode variar entre o retinto e o aloirado claro, com tons 

intermediários de vermelho tinto e aloirado (Figura 9) (Diário Da República - I Serie-B, 

1998). 

Todos os vinhos tintos do Porto começam o seu envelhecimento com uma cor 

vermelha rubi. A evolução da cor depende do tempo que o vinho envelhece em madeira 

e/ou em garrafa. Se o vinho envelhece numa garrafa durante um longo período de tempo 

("Vintage"), mantém a cor rubi intensa, enquanto os vinhos com a mesma denominação 

mas mais antigos reúnem tons de granada. Os LBVs têm uma cor vermelha rubi profunda. 

Os vinhos do Porto Crusted têm uma cor semelhante aos "Vintages". A cor do vinho do 

Porto Colheita pode variar de rubi a alourado, dependendo da duração do envelhecimento 

em madeira (Moreira e Guedes de Pinho, 2011).  

Quando envelhecidos no casco durante muitos anos, os vinhos do Porto brancos 

adquirem, por oxidação natural, uma tonalidade castanho-clara semelhante à dos vinhos 

do Porto tintos muito antigos (Figura 9 e 16), isto é traduzido pela evolução da tonalidade 

e diminuição progressiva das antocianinas ao longo do tempo dos vinhos do Porto tintos 

(IVV, 2016). 

 

Figura 9. Evolução da cor dos vinhos do Porto (adaptado de Winesofportugal.info, 2016). 
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Em termos de doçura, o vinho do Porto pode ser muito doce, doce, semi-seco, 

seco ou extra-seco. A doçura do vinho é uma opção do produtor, condicionada pelo 

momento em que a fermentação alcoólica é interrompida. Essa sensação (doçura) não é 

dada apenas pelos açúcares, como também por polióis derivados da uva e álcoois de 

origem fermentativa (Ribéreau-Gayon et al., 2005; Polasková et al., 2008 ).  

Substâncias voláteis nos vinhos, muitas das quais são odorantes pertencem a 

diferentes famílias químicas: álcoois, ésteres, compostos carbonilo, ácidos, lactonas, 

acetais, fenóis, terpenos, compostos contendo átomos de enxofre, azoto e outros. É 

possível distinguir as substâncias aromáticas em três classes: aquelas que fazem parte da 

casta – aroma primários, aquelas que vêm do fermentação alcoólica e/ou fermentação 

maloláctica - aroma secundário, e aquelas que são formadas durante a 

maturação/envelhecimento dos vinhos, que são ligados ao "Bouquet" - aroma terciário 

(IVDP, 2016). 

Os vinhos do Porto podem pertencer a diferentes categoias, dependendo do tipo 

de envelhecimento, cor e sem Data de Colheita vs com Data de Colheita. 

4.1. Estilo Ruby - Envelhecimento em garrafa 

Os vinhos do Porto Ruby, em ordem crescente de qualidade, incluem as categorias 

Ruby, Ruby Reserva, Late Bottled Vintage (LBV) e Vintage (Figura 10). 

Os vinhos do Porto Ruby são o resultado de uma mistura de vinhos jovens, que 

passam por uma curta maturação, sendo depois loteados, filtrados e engarrafados 

(República, 2010). A cor rubi, mais ou menos intensa, é mantida, preservando assim o 

aroma e sabor frutado dos vinhos jovens e algum corpo (Figura 12, 13 e 16). Para que os 

vinhos mantenham essa cor característica, em vez de estagiarem em pipas com trasfegas 

frequentes são mantidos em balseiros ou cubas de inox, quase sem arejamento a fim de 

atrasar o processo oxidativo (Martins, 2000). 

Ruby Reserva são obtidos por lotação de vinhos com tempo de estágio variável 

que lhe conferem características sensoriais específicas (Regulamento n.º 242/2010 de 15 

de Março). Pelo facto de serem vinhos sujeitos a pouca manipulação, pouco arejamento 

e trasfegas, ideais a serem consumidos jovens.  

Por serem sujeitos a filtração antes do engarrafamento, a filtração retira-lhe alguns 

componentes que favoreceriam a sua evolução em garrafa (Martins, 2000). 
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O Porto Crusted resulta de um lote de várias colheitas (em geral duas ou três), com 

o estágio de envelhecimento dividido em dois períodos, um estágio mínimo de dois anos 

em casco e três em garrafa. A designação "Crusted" deriva do sedimento que deposita no 

fundo da garrafa após o envelhecimento porque o vinho não é filtrado (República, 2010). 

Late Bottled Vintage (L.B.V.) resulta de uma só colheita, com estágio em madeira 

ou inox e engarrafados entre o 4º e 6º ano (Mayson, 2013). Este amplo período durante 

o qual é possível o engarrafamento, permite ao produtor optar por engarrafar mais cedo, 

ou então deixar o vinho adquirir alguma oxidação, procedendo neste caso ao 

engarrafamento mais tarde, ou seja, perto do 6º ano (Martins, 2000). Traduz-se num 

vinho com características sensoriais de elevada qualidade, tinto e encorpado, de aroma e 

paladar finos (Regulamento n.º 242/2010 de 15 de Março). 

A atual regulamentação aceita a designação “Bottle Matured”, “Bottle Aged” ou 

“Envelhecido em Garrafa” para os L.B.V que após terem sido engarrafados, tenham um 

período de estágio de 3 anos em garrafa antes da comercialização (República, 2010). 

A mesma vindima pode dar origem a Vintage e LBV que podem ser armazenados 

na medida que envelhecem em garrafa (Figura 16) (Solomon et al., 2006). 

 

Figura 10. Porto Ruby. 

Os vinhos Vintage provêm de uma única colheita engarrafados entre o 2º e o 3º 

ano após a vindima, de qualidade retinto e encorpado, de aroma e paladar muito finos, 

vinho excelente e reconhecido com tal pela Câmara de Provadores do IVDP 

(Regulamento n.º 242/2010 de 15 de Março; Martins, 2000). Estes vinhos evoluem 

gradualmente por 10 a 50 anos em garrafa (Figura 16) (Johnson et al., 1989). Nos 

primeiros 5 anos mantém a intensidade rubi das cores originais, aromas a frutas 

vermelhas e sabor do chocolate negro, todos equilibrados pelos taninos. Após 10 anos, 

cria depósito médio, desenvolve tons de granada e atinge a plenitude das frutas maduras. 

À medida que o vinho se aproxima de sua maturidade, a cor evolui para tons de âmbar e 
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seu aroma de frutas adquire maior sutileza e complexidade (Figura 13 e 16) (Jackson, 

2002). Vintage Single Quinta são vinhos envelhecidos em garrafas que passam uma 

pequena quantidade de tempo em madeira, amadurecem em garrafa por anos e são de 

elevada qualidade, engarrafados e não filtrados. 

4.2. Estilo Tawny - Envelhecimento em madeira 

As categorias existentes são: Tawny, Tawny Reserva, Tawny com Indicação de 

Idade (10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos) e Colheita (Figura 11).  

Os regulamentos exigem que os Tawnies sejam vinhos resultantes de lote de 

vários anos “lotação de vinhos de grau de maturação variável” , exceto o Colheita, que 

se assemelha a um Tawny com Indicação de Idade com o mesmo tempo de 

envelhecimento (Johnson et al., 1989; Hogg, 2013). São vinhos envelhecidos em casco 

ou em depósitos ou vasilhas com outras características (Regulamento n.º 242/2010 de 15 

de Março), apresentando assim uma gama de cores entre o marrom-avermelhado, 

marrom-dourado e castanho-claro, com sabor suave e persistência média (República, 

2010). Quando são engarrafados, estão prontos a serem consumidos (Figura 16). 

Tawny é a gama mais baixa do vinho do Porto, apresentando uma idade média de 

3 anos (Martins, 2000), revelando-se um vinho macio e de persistência média 

(Regulamento n.º 242/2010 de 15 de Março). 

Tawny Reserva é uma mistura de vinhos envelhecidos em madeira e 

comercializados com cerca de 5 a 7 anos de idade (Mayson, 2013). É considerada por 

muitos a categoria de transição (entre um novo e um de 10 anos) na medida em que 

apresenta uma elegância de sabores, numa combinação perfeita entre a juventude do fruto 

e a maturidade da idade (Solomon et al., 2006; Martins, 2000). Apresentam cores entre 

os tons vermelhos característicos de um Ruby e os tons aloirados de um Tawny (Figuras 

12 e 13). 

Tawnies com indicação de idade são vinhos obtidos por lotação de vinhos de 

diversos anos que estagiaram em madeira, de forma a conseguir -se complementaridade 

de características sensoriais e reconhecido pelo IVDP (Regulamento n.º 242/2010 de 15 

de Março).  

Tawny 10 anos apresenta uma idade média superior a 10 anos. São vinhos mais 

densos, acastanhados e oxidados resultantes do envelhecimento, onde as temperaturas 

observadas no verão favorecem e aceleram o envelhecimento, dando a característica 
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torrada (Martins, 2000). Tawny 20 anos revela uma gama de cores que vão desde o âmbar 

avermelhado ao âmbar dourado, cheio de frutas e sabores mais evoluídos (Figura 11,12 

e 13) (Copello, 2016). Os aromas e sabores da baunilha torrada e nozes são equilibrados 

pelas notas de carvalho (Faria, 2013). O vinho do Porto Tawny 30 anos é selecionado 

para um envelhecimento mais longo em casco. A exposição gradual ao ar concentra e 

intensifica o seu fruto inicial, dando origem a características como mel, especiarias e 

aromas a damascos secos, avelãs e a baunilha (IVDP, 2016). Por fim, o vinho do Porto 

Tawny 40 anos traduz-se em vinhos concentrados e complexos. Intenso, enchendo o 

paladar com sabores aromáticos (Faria, 2013). 

Os vinhos do Porto com 10 e 20 anos podem usar a denominação de “Velho” e se 

indicar idade superior, de 30 ou 40 anos é utilizada a menção “Muito Velho” 

(Regulamento n.º 242/2010 de 15 de Março). 

 

Figura 11. Porto Tawny  

O vinho do Porto com a denominação Colheita, apresenta características 

sensoriais de superior qualidade e provem de uma só vindima (Regulamento n.º 242/2010 

de 15 de Março), envelhece em cascos de madeira, com um período mínimo de 7 anos 

de estágio antes do engarrafamento (Johnson et al., 1989; República, 2010). Este vinho 

pode ter uma evolução interessante em garrafa, os chamados “aromas a garrafa”. Trata-

se de aromas difíceis de definir, mas que resultam do contacto do vidro com o vinho e 

que dão um perfil mais fresco (Martins, 2000). Com base na sua idade; cria vinhos com 

amplitudes de cor variando de vermelho-ouro a ouro (Figura 12). 
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Figura 12. Relação entre as cores versus idade dos vinhos (Afonso, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Evolução da cor em Vinhos Tawny (adaptado de Afonso, 2009). 

4.3. Estilo Branco 

Vinho do Porto Branco tem várias categorias ("lágrima", "doce", "meio doce", 

"seco", "light dry" e "extra dry") associados a períodos mais ou menos prolongados de 

envelhecimento e a diferentes graus de doçura resultantes do modo de elaboração (Figura 

14 e 16). 

De todos os tipos, o "lágrima" é o vinho mais doce (> 130 g /L de açúcares). As 

restantes categorias têm menores concentrações de açúcares, sendo o vinho "extra-seco" 

perceptivamente isento de doçura (<40 g /L de açúcares) (República, 2010). Os vinhos 

light dry são os mais aromáticos, florais e complexos com um teor mínimo de álcool de 

16,5% (v/v) (Figura 14) (IVDP, 2016). 
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Figura 14. Porto Branco. 

 

4.4. Estilo Rosé 

Vinho do Porto Rosado é uma nova categoria que foi lançada em 2008; A 

produção de vinho do Porto Rosado ou Rosé envolve técnicas para a produção de vinho 

do Porto tinto e branco. São vinhos rosados obtidos a partir da maceração não muito 

intensa de uvas tintas e nos quais não são promovidos fenômenos de oxidação (Figura 

15). Há uma grande variação de sabores e cores, este último aspecto pode variar de rubi 

claro a salmão claro (Mayson, 2013). São vinhos com boa intensidade aromática com 

notas de cereja, framboesa e morango. Na boca são suaves e agradáveis (Lemos, 2015; 

República, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Porto Rosé  
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Figura 16. Tipos de envelhecimento, cor e aromas do Vinho do Porto (adaptado de IVDP, 

2016). 

 

5. Particularidades do negócio. O registo e o sistema regulador do 

vinho do Porto 

A RDD é regida pelas regras atualmente em vigor na UE em relação à viticultura, 

embora com uma política mais restritiva. O cadastro vitivinícola e a gestão de todo o 

património vitivinícola passaram a ser feitos recorrendo a um sistema de informação 

técnica georreferenciado, tornando-se pioneiro na aplicação do direito comunitário 

utilizando instrumentos de precisão. 

De acordo com Decreto-Lei nº173/2009, de 3 de Agosto, o Instituto dos Vinhos 

do Douro e do Porto (IVDP, IP), tem o dever de promover o controlo da qualidade, bem 

como estipular a quantidade de vinho produzido, regulando o processo de produção e a 

defesa da protecção das denominações de origem do Douro e do Porto e a indicação 

geográfica da Região Demarcada do Douro. 

Regras rígidas como o "Beneficio" e a "Lei do Terço", com características 

específicas, únicas no mundo (Leitão, 2015), condicionam a produção do vinho do Porto. 

5.1. O cadastro e o benefício  

Embora a RDD tenha condições biogeofísicas únicas, nem todo o vinho produzido 

beneficia do privilégio de ser rotulado e comercializado como vinho do Porto, pelo que 
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as vinhas que são capazes de produzir uvas para o vinho do Porto devem cumprir um 

sistema cadastral que vai depender do local de implementação das vinhas (Almeida, 2006; 

Martins, 2000). Dependendo da qualidade da vinha, era concedida uma determinada 

capacidade de transformação de mosto em vinho do Porto, ou seja, beneficiar o mosto 

com aguardente. O sistema ficou conhecido como benefício e cada vinha, cada quinta 

passou a ser valorizada em função do benefício a que tinha direito (Martins, 2000). De 

acordo com Leitão (2015), atualmente, da área total plantada com vinhas, apenas 32.000 

hectares estão autorizados a produzir vinho do Porto e só é permitido atribuir coeficiente 

de benefício após o quarto ano de plantio e esta classificação é renovada anualmente. 

O método de pontuação, denominado de “Benefício” classifica as vinhas numa 

escala da letra A (mais adequadas) a F (menos adequadas) (Abade e Guerra, 2008). O 

sistema de classificação atribuído a cada parcela inclui pontuações positivas e negativas 

(Quadro 2) para cada um dos parâmetros.  

As videiras plantadas nos locais com a maior pontuação devem corresponder às 

classificações de vinho que irão gerar mostos de melhor qualidade e receber uma maior 

quantidade de benefício (litros de aguardente de vinho) (Almeida, 2006).  

Embora este método seja útil para decidir a quantidade de vinho do Porto a ser 

produzido, ele também é governado por critérios puramente económicos, levando em 

conta apenas a necessidade de preservar o equilíbrio adequado entre a oferta e a procura 

interna e externa (Almeida, 2006). 
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Quadro 2. Elementos considerados na pontuação a contabilizar para distribuir o benefício 

(adaptado de Fonseca, 1949; Portaria n.o 413/2001 de 18 de Abril). 

Características do prédio de vinha Pontuação 

Maior Produtividade Menor 

Maior Compasso Maior 

Castas 5 classes diferentes 

Mais de 25 anos de idade Maior 

Altitudes acima de 300m Negativa 

Altitudes até 300m Positiva 

Localizado na 1ª secção (Mouraria, Rio Sermanha) 0 a 60 pontos (+) 

Localizado na 2º secção (Rio Cabril, Varosa, e Corgo) 50 pontos (-) a 280 (+) 

Localizado na 3ª secção (Cima Corgo) 50 pontos (-) a 460 (+) 

Localizado na 4ª secção (Rios Tedo, Távora, Torto) 50 pontos (-) a 600 (+) 

Localizado na 5ª secção (Rios Sabor, Freixo de Espada à Cinta e Foz 

Côa) 

140 a 450 pontos (+) 

Maior porosidade do solo Maior 

Menor permeabilidade do solo Maior 

Mais cascalhento Maior 

Rocha mãe- Xisto Maior 

Rocha mãe- Granito Negativa 

Graniticos de fundos de vale ferteis e inundaveis Negativa 

Temperaturas estivais elevadas e fraca precipitação Maior 

Maior declive, menos agua, menos solo, mais sol Maior 

Declive até 7º Negativa 

Declive entre 7º e 35º Positiva crescente 

Exposição a Sul Maior 

Exposição a SW, W, SE, E, NW, NE and N Pontuação progressivamente 

menor 

Mais abrigados Maior 

5.2. A lei do terço 

A lei do terço introduzida na região, no tempo de Salazar, é um dos pilares 

fundamentais do vinho do Porto. Esta regra exige que os exportadores armazenem o dobro 

do volume de mercado ou que apenas possam vender cerca de um terço dos vinhos que 

possuem em stock a cada ano (IVDP, 2016). Destina-se a obrigar armazenistas a manter 

stocks e promover o envelhecimento dos vinhos. Esta lei permite a defesa da qualidade 

do vinho do Porto, pois impõe um período mínimo de envelhecimento ao vinho e garante 
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alguma estabilidade na compra, gerando mecanismos de compensação que atenuam as 

oscilações do mercado (Leitão, 2015). 

5.3. Condicionamento da vinha na RDD 

O Douro foi, com o Alvará da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 

Alto Douro, em 1756, a primeira região vinícola demarcada e regulamentada do mundo 

(Sousa, 2003). A licença de 16 de dezembro de 1773 criou as primeiras delimitações, com 

a proibição de plantio em várzeas e terras aluviais (Leitão, 2015). 

A área geográfica da DO e IG da RDD foi definida pelo Decreto-lei 166/86, de 26 

de Junho, que corresponde ao estabelecido pelo Decreto 7934, de 16 de Dezembro, no 

qual a demarcação foi estabelecida conforme freguesias. Em 1936, o Posto Vitivinícola 

de Peso da Régua emitiu uma licença, autorizando a plantar a menos de 500 metros de 

altitude, e a reforma administrativa diferenciou Alto Douro no Baixo e Cima Corgo 

(IVDP, 2016; Leitão, 2015). 

A existência de melhorias na exportação e a necessidade de melhorar a vinha 

levam à plantação de vinhas no final dos anos 70, com impacto no Cima Corgo e no 

Douro Superior, iniciando a pressão das Entidades Oficiais para legalizar estas 

plantações. Assim, foi publicada a Lei nº 43/80, de 20 de agosto, que legalizou os 

vinhedos plantados até 30 de abril de 1979. Posteriormente, o Decreto-Lei nº. 523, de 31 

de dezembro de 1985, estabelece as condições sob as quais o direito a benefício pode ser 

atribuído a vinhas plantadas ou legalizadas, nos termos da Lei 43/80. A partir desta data, 

a plantação de novas vinhas com direito a beneficiar só é possível com direitos de 

plantação que resultam no arranque de vinhas velhas. As vinhas plantadas para a 

transferência de direitos de plantio (TDR) de fora da região (1.080 hectares) e 

regularizações de quase 5 mil hectares, que resultaram de outros certificados legais 

(Decreto-Lei n.º 504-I/85, Decreto-Lei n.º 83/97, e a Portaria n.º 974/2008) não são 

adequados para a produção de vinho com direito a denominação portuária. Esta é uma 

das razões pelas quais o vinho com a “Denominação de Origem” Douro começou a ganhar 

importância. A partir de 2011, os TDR foram proibidos de fora para dentro da região e 

entre o ano de 2014 e 2015, o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) excluiu esta região da 

atribuição de novos direitos de plantação de vinha (Leitão, 2015). 
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6. Compostos responsáveis pela cor do vinho  

A cor do vinho é essencialmente devida aos compostos fenólicos (Duarte, 1988). 

Assim, processos como a maceração, microoxigenação e envelhecimento em barricas de 

madeira contribuem para a evolução da cor dos vinhos (Alañón et al., 2011). O seu 

contributo exerce-se de múltiplas formas: na intensidade e tonalidade da cor, nas 

características sápidas, de adstringência, amargo, no aroma e na evolução dos vinhos ao 

longo do envelhecimento (Curvelo-Garcia e Barros, 2015). Os principais compostos 

fenólicos presentes na uva e no vinho, apresentam-se na forma de ácidos fenólicos, como 

o ρ-cumárico, cinâmico, cafeíco, ferúlico e vanílico; flavonóides, mais concretamente 

catequina, epicatequina; procianidinas; antocianinas e resveratrol (Abe et al., 2007; Pesco 

et al., 2012). A concentração de antocianinas e taninos pode variar respetivamente entre 

100 a 600 mg/L e 1 a 6 g/L (Mendes- Faia, 1998). 

6.1. Flavonóides  

Os flavonóides são compostos fenólicos que incluem uma estrutura de carbono 

C6-C3-C6 ou, mais especificamente, uma funcionalidade fenilbenzopirano (Grotewold, 

2006). Todos os flavonóides que ocorrem naturalmente possuem três grupos hidroxilo, 

dois dos quais estão no anel A nas posições cinco e sete, e um está localizado no anel B, 

posição três (Figura 17).  

As ações bioquímicas dos flavonóides dependem da presença e posição de vários 

grupos substituintes que afetam o metabolismo de cada composto. Podem ser encontrados 

em formas livres ou ligados a sacarídeos: na forma de agliconas ou β-glicosídeos 

(Majewska e Czeczot, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estrutura básica dos flavonóides (Trueba, 2003). 

As classes de flavonóides diferem no modo de ciclização, grau de insaturação e 

estado de oxidação do anel central; os compostos individuais na mesma classe diferem 

pelo padrão de substituição nos anéis A e B (Figura 17) (Andersen, 2007) com base em 

tipos de estrutura química, incluem: flavonóis, flavonas, flavanonas, flavanóis, 
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antocianinas e isoflavonas (Quadro 3) (Majewska e Czeczot, 2009; Małolepsza e 

Urbanek, 2000). 

Quadro 3. Subclasses de flavonóides (adaptado de Majewska e Czeczot, 2009). 

Subclasses Exemplos de compostos 

Flavonóis  Quercetina, Kaempferol, Miricetina  

Flavonas  Luteolina, Apigenina, Tangeretina  

Flavanones  Naringenin, Hesperetina 

Flavanóis Catequina, Epicatequina, Epigalocatequina, Glausan-3-epicatequina, 

Proantocianidinas 

Antocianinas  Cianidina, Delfinidina, Pelargonidina, Malvidina 

Isoflavonas Genisteína, Daidzeína 

6.1.1.  Antocianinas 

As antocianinas localizam-se na película dos bagos, com exceção de algumas 

castas tintureiras, que possuem polpa corada como por exemplo na casta Alicante Bouchet 

(Usseglio-Tomasset, 1989).  

A composição fenólica das uvas difere conforme a casta, o ano de colheita, o solo, 

o clima, condições de maturação, técnicas de viticultura e os processos de vinificação, 

estabilização e estágio em barrica (Mateus et al., 2002b) e o teor de antocianinas do vinho 

é determinado pela casta, tempo e duração da maceração, duração da fermentação e tipo 

de envelhecimento. 

As antocianinas consistem numa aglicona (antocianidina), açúcar e, em muitos 

casos, o grupo acetil. A aglicona clássica presente nas antocianinas é composta por um 

esqueleto C15 (uma estrutura C6-C3-C6) (Andersen e Jordheim, 2006) na qual o 

componente C3 está na forma do ião pirílio (Azevedo et al., 2010) (Figura 18). A sua 

estrutura de base, 2-fenilbenzopirílio ou catião flavílio, exibe uma estrutura iónica, que 

aquando exposta a pH ácido, representa o ião oxónio (Costa, 2012). 

 

 

Aglicona Substituição ƛmáx (nm) 

 R1      R2 Espectro visível 

Pelargonidina H H 494 (laranja) 

Cianidina OH H 506 (laranja-vermelho) 

Delfinidina OH OH 508 (azul-vermelho) 

Peonidina OCH3 H 506 (laranja-vermelho) 

Petunidina OCH3 OH 508 (azul-vermelho) 

Malvidina OCH3 OCH3 510 (azul-vermelho) 

Figura 18. Estrutura e substituintes das antocianidinas (adaptado de Durst e Wrolstad, 2001). 
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As diferentes agliconas desta família designadas por antocianidinas diferem entre 

si pelo grau de hidroxilação e/ou metoxilação do 2-fenilbenzopirílio (Soutinho e Guiné, 

2012) (Figura 18). A sequência de hidroxilação da aglicona tem implicações na cor, no 

entanto, esta pode ser modificada por outros factores como pH e copigmentos (Castañeda, 

2009).  

Existem cerca de 30 antocianidinas identificadas, mas aproximadamente 90% das 

quais são baseadas nas seis mais comuns: pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, 

petunidina e malvidina, que diferem no grau de hidroxilação e metoxilação do anel B.  

A malvidina é o pigmento vermelho encontrado em concentrações mais elevadas 

nas uvas e no vinho, enquanto a malvidina-3 monoglucósido é a malvidina prevalente nos 

vinhos do Porto jovens (Clarke e Bakker, 2004). Segundo Mateus et al. (2002b), as formas 

monoglucosilada e acetilada da malvidina são os pigmentos principais detectados no 

vinho do Porto após 1 ano de envelhecimento em garrafa e são aqueles com maior 

contribuição para a cor. 

A estabilidade da cor das antocianinas depende da estrutura e concentração dos 

pigmentos, assim como de fatores como pH, temperatura e presença de oxigênio: o pH 

baixo (ácido), origina antocianinas de cor vermelha, o aumento do pH diminui a 

intensidade de cor vermelha. Em solução alcalina, a cor azul é obtida, mas é instável 

(Mazza e Brouillard, 1987).  

A influência da copigmentação intermolecular entre as antocianinas e outros 

compostos, produz um aumento da intensidade da cor e uma mudança no comprimento 

máximo de absorção (efeito batocrômico) (Mazza e Brouillard, 1987).  

No caso do vinho do Porto, a relevância da copigmentação é reduzida devido à 

elevada concentração de álcool e de acetaldeído, derivada da adição de aguardente 

(Jackson, 2000). A presença de etanol vai atuar em sentido contrário (Ribéreau-Gayon et 

al., 2006b) e a presença de acetaldeído faz diminuir a concentração de antocianinas e de 

outros compostos fenólicos envolvidos nas reações químicas, o que vai provocar numa 

primeira fase um aumento da tonalidade de vermelho para vermelho-azulado. As maiores 

mudanças a nível da composição da cor do vinho ocorrem durante o primeiro ano, quando 

o vinho é “habitualmente” armazenado a granel (Somers, 1971). Esta primeira fase é 

considerada distinta das reações que ocorrem mais tarde, quando o vinho está em garrafa 

e bem protegido do contato com o oxigénio (Ribéreau-Gayon et al., 1983). Numa segunda 

fase, estes pigmentos vão conduzir à formação de novos pigmentos, mais estáveis, com 

uma tonalidade vermelho-tijolo (Carvalho, 2005). 
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Na presença de oxigênio; a degradação ocorre através de um mecanismo de 

oxidação direta ou indireta dos constituintes da solução que reagem com as antocianinas 

(Jackman e Smith, 1992). A temperatura da solução superior à temperatura ambiente (25 

° C), leva a uma maior degradação, que é intensificada com o aumento do pH da solução 

(Stringheta, 1991). A concentração de dióxido de enxofre livre na solução também é um 

fator muito importante que afeta a intensidade da cor dos vinhos, uma vez que tem a 

capacidade de ser um agente eficaz de descoloração das antocianinas, embora reversível 

(Jackson, 2000). 

As antocianinas durante o processo de envelhecimento do vinho, sofrem 

transformações químicas produzindo novos pigmentos (Brouillard et al., 2003) 

inicialmente estes pigmentos foram considerados como sendo o resultado maioritário das 

reações de condensação entre antocianinas e flavanóis directamente ou sob influência do 

acetaldeído (Jurd, 1969; Somers, 1971; Liao et al., 1992; Bakker et al., 1993; Rivas-

Gonzalo et al., 1995; Remy et al., 2000). No entanto, na última década descobriu-se que 

reações envolvendo antocianinas e outros compostos como o ácido pirúvico (Bakker et 

al., 1997; Bakker e Timberlake, 1997; Fulcrand et al., 1998; Romero e Bakker, 1999; 

Mateus et al., 2001; Mateus e de Freitas, 2001), o vinilfenol (Cameira dos Santos et al., 

1996; Fulcrand et al., 1996), vinilcatecol (Schwarz et al., 2003), ácido α-cetoglutárico 

(Benabdeljalil et al., 2000), acetona (Benabdeljalil et al., 2000; Lu e Foo, 2001; Hayasaka 

e Asenstorfer, 2002) e 4-vinilguaiacol (Hayasaka e Asenstorfer, 2002) produzem novas 

famílias de pigmentos derivados da antocianina, de nome piranoantocianinas. Esta família 

de compostos contribui para a cor laranja dos vinhos, tem sido investigada nos últimos 

anos e vários compostos foram evidenciados em vinhos do Porto tintos (Mateus et al., 

2003a; Mateus et al., 2002a; Mateus et al., 2002b). 

Foram identificádos em vinhos do Porto após 1 ano de envelhecimento, produtos 

de “ciclo adição oxidativa” entre ácido pirúvico e antocianinas, segundo o mecanismo 

apresentado na Figura 19 (Mateus e de Freitas, 2001; Mateus et al., 2002a), em 

quantidades vestigiais. Isto acontece porque o vinho do Porto sofre interrupção da 

fermentação alcoólica, pela adição de aguardente vínica; mantém assim a doçura (Reader 

e Dominguez, 1995) e a sua concentração em acido pirúvico é alta comparativamente à 

dos vinhos de mesa secos em que a fermentação alcoólica é completa (Whiting e Coggins, 

1960). A vitisina A é formada pela interação entre a malvidina-3-monoglucósido e o ácido 

pirúvico. As formas aciladas de vitisina A, tendo na posição 6 do açúcar acilado com o 

ácido acético (3-acetilvitisina A) e o ácido p-cumárico (3-p-coumarylvitisin A), também 
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foram formados através da interação entre o ácido pirúvico e malvidina 3-acetilglucósido 

e malvidina 3-p-coumarilglucósido, respectivamente (Romero e Bakker, 2000a). Estes 

aductos estáveis de ácido malvino-pirúvico foram anteriormente relatados em vinhos 

tintos e em bagaço de uva (Bakker et al., 1993; Bakker e Timberlake, 1997; Fulcrand et 

al., 1998) e são pigmentos mais resistentes à descoloração com bissulfito do que as 

antocianinas originais (Bakker e Timberlake, 1997).  

 

Figura 19. Mecanismo proposto para a formação do derivado pirúvico da malvidina-3-O-

glucósido (carboximalvidina-3-O-glucósido) (Fulcrand et al., 1998). 

Recentemente, foi identificada uma nova classe de pigmentos amarelados em 

vinhos do Porto envelhecidos, que aparecem nas últimas fases do envelhecimento do 

vinho (He et al., 2010) e são derivados dos produtos secundários das antocianinas 

(vitisinas A), que por sua vez são precursores desses novos pigmentos (oxovitisinas) 

(Figura 20).  
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Figura 20. Mecanismo proposto para a formação de piranoantocianinas oxidadas (oxivitisinas) 

(Jingren et al., 2010). 

Outra nova família de pigmentos derivados de antocianina, foi recentemente 

encontrada em vinhos tintos envelhecidos (Mateus et al., 2003b). A família das 

vinilpirantanocianinas, na qual se inclui a portisina, são derivados da antocianina podem 

ser obtidos diretamente através da reação entre adutos de ácido antocianina-pirúvico e 

flavanóis na presença de acetaldeído. Estes pigmentos exibem uma coloração azulada a 

pH ácido.  

6.2. Quantificação da Cor 

A cor é uma sensação que percebemos visualmente a partir da refração ou reflexão 

da luz na superfície dos objetos. A cor é luz - pois está relacionada com esta - e, 

dependendo do tipo de luz (iluminante ou estímulo luminoso), observamos diferentes 

cores. A luz é altamente variável e a cor também o é (Método OIV-MA-AS2-11, 2006).  

A cor de um vinho, como a de qualquer outro produto, resulta da absorção seletiva 

das radiações elementares que constituem a zona visível do espectro solar (Duarte, 1988), 

sendo absorvidas as energias com comprimentos de onda complementares daqueles que 

o olho humano consegue detetar.  

Esta cor pode ser descrita usando 3 atributos visuais: a tonalidade, luminosidade 

e cromatismo. A tonalidade - a própria cor - é a mais característica: vermelho, amarelo, 

verde ou azul. Luminosidade é o atributo da sensação visual, segundo a qual um vinho 

parece ser mais ou menos luminoso. No entanto, o cromatismo, ou o nível de coloração, 

está relacionado a uma intensidade de cor maior ou menor. A combinação desses três 
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conceitos permite-nos definir os vários tons de cor que um vinho apresenta (Método OIV-

MA-AS2-11, 2006). 

De acordo com Sensing Americas (2015), a CIE Commission Internationale de 

l’Eclairage é uma organização sem fins lucrativos considerada como a autoridade na 

ciência de luz e cor, e definiu três espaços de cor, relacionando-os com dois comprimentos 

de onda (420 e 520 nm). O espaço de cor L*a*b*, também conhecido como espaço de 

cor CIELab é atualmente o mais popular dos espaços de cores uniformes usados para 

avaliar as cores (Figura 21).  

Esse espaço de cor é amplamente utilizado pois correlaciona consistentemente os 

valores de cor com a perceção visual (Sensing Americas, 2015). É um sistema que 

colmata as falhas do sistema XYZ, na dificuldade em detetar algumas tonalidades e no 

facto dos valores XYZ poderem mudar conforme o tipo de iluminante. As coordenadas 

de cor L*a*b* constituem os parâmetros extraídos referentes à medição do equipamento 

utilizado de análise de reflectância difusa, através da conversão destes valores obtidos 

(Schanda, 2007):  

L * representa luminosidade (L * = 0 preto e L * = 100 incolor);  

a * coordenada de cor verde / vermelho (a *> 0 vermelho, a * 0 <verde);  

b * coordenada de cor azul / amarelo (b *> 0 amarelo, b * <0 azul).  

Um instrumento de medição faz facilmente a quantificação desses atributos de 

cor. Espectrofotômetros e colorímetros medem a luz refletida dos objetos em cada 

comprimento de onda ou em faixas específicas. Quantificação dos dados espectrais para 

determinar as coordenadas de cor do objeto no espaço de cor L*a*b* e apresenta a 

informação em termos numéricos (Sensing Americas, 2015). 
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Figura 21. L*a*b* cromaticidade do espaço de cor diagrama (Tonalidade e Saturação) (Sensing 

Americas, 2015). 

O CIELab L*C*h utiliza a mesma plataforma do Sistema L*a*b* mas as 

coordenadas são polares (cilíndricas) em vez de coordenadas cartesianas (Sharma, 2003). 

Nesse sistema o eixo L* é a luminosidade, o valor de C* - croma – pureza ou intensidade 

da cor, é zero no centro e aumenta até extremidades (Figura 22). O h é hue é o ângulo 

que caracteriza a tonalidade da cor definida em graus, onde temos 0, 90, 180, 270, 360 

(Figura 22) (Cosme et al., 2008). 

 

Figura 22. CIELab L*C*h (Cezar, 2009). 



36 

  

7. Compostos responsáveis pelo aroma do vinho 

Um dos parâmetros a ter em conta na escolha de um vinho é o seu aroma 

(Montedero e Bertuccioli, 1986). Este, por sua vez, é incitado quando as moléculas que 

se volatilizam no copo ou por via retro nasal atingem o epitélio olfativo (Dubourdieu et 

al., 1988). A complexidade de um aroma resulta do elevado número de compostos e da 

sua concentração, que oscila de ng/L até mg/L (Oliveira, 2000; Belanic e Agosin, 2003) 

e a intensidade da sensação depende da concentração, volatilidade, pressão de vapor e 

limiar de perceção olfativo (Meilgaard et al., 1999). 

Segundo Bayonove et al. (1998) o aroma de um vinho pode ser classificado em 4 

grupos:  

● Aroma varietal – aroma característico da casta, dependente do clima, tipo de solo, 

estado sanitário, bem como do grau de maturação da uva (Figura 23).  

Os componentes terpénicos, encontrados em todas as castas aromáticas, podem 

existir na uva como substâncias odoríferas ou serem libertados durante a fermentação, 

conservação e envelhecimento (Alpuim e Galvão, 1997; Vilanova e Oliveira, 2012; 

Câmara et al., 2004a).  

● Aroma pré-fermentativo – revelado durante o processamento e operações 

tecnológicas, tais como a oxidação e a hidrólise, no transporte, prensagem, maceração 

(Figura 23), sendo o seu aroma principalmente devido a aldeídos, com 6 átomos de 

carbono, e álcoois. Estes compostos formam-se a partir dos ácidos linoleico e linolénico 

existentes na uva, sob a ação de enzimas, na presença de ar e os aromas resultantes são 

herbáceos e de má qualidade. Os compostos característicos destes aromas são os aldeídos, 

hexanal, (z)-hex-3-enal e álcoois correspondentes como o hexan-1-ol e (z)-hex-3-en-1-ol 

(Alpuim e Galvão, 1997; Vilanova e Oliveira, 2012).  

● Aroma fermentativo – resulta dos produtos gerados pelas leveduras e bactérias 

lácticas durante o processo fermentativo (Figura 23). Foi comprovado que o aroma dos 

vinhos jovens, tintos ou brancos, é altamente influenciado pelos produtos secundários da 

fermentação alcoólica, como os ésteres, álcoois, compostos carbonilícos, compostos de 

enxofre, ácidos voláteis e fenóis voláteis. Nos vinhos tintos, a fermentação maloláctica 

também tem um papel relevante na complexidade de aromas (Ribéreau-Gayon et al., 

2006a).  

● Aroma pós-fermentativo – resulta das transformações ocorridas durante a 

conservação e envelhecimento do vinho, através de um conjunto de reações químicas (de 



37 

  

oxidação – redução) e /ou reações enzimáticas (Figura 23) (Belanic e Agosin, 2003). Estes 

dependem do tempo e temperatura de armazenamento, e os principais compostos 

característicos são o etanol e o glicerol, além de álcoois superiores, ácidos gordos voláteis 

e ésteres correspondentes, ou ainda aldeídos, lactonas e fenóis voláteis (Câmara et al., 

2004a). 

Figura 23. Classificação dos Aromas tendo em conta todo o processo de vinificação 

(adaptado de Drawert, 1975; Cordonnier e Bayonove, 1981). 

Em suma, pode-se afirmar que a complexidade aromática de um vinho deriva da 

casta, da levedura interveniente no processo fermentativo (S. cerevisiae), das bactérias e 

dos produtos resultantes do metabolismo secundário produzidos pelos microrganismos 

(Figura 23) (Polasková et al., 2008). Os fatores aliados à fermentação que têm impacto 

sobre o aroma do vinho incluem, o tipo de cuba de fermentação, tipo e quantidade de 

levedura, temperatura de fermentação, adição de nutrientes e técnicas de remontagem 

(mistura) (King, 2010; Swiegers et al., 2005). Bem como do envelhecimento e condições 

de armazenamento. 

7.1. Classes de compostos voláteis 

Álcoois, ésteres, ácidos, aldeídos, fenóis, cetonas, lactonas e terpenóides, 

representam as classes químicas dos mais de 1000 compostos voláteis identificados em 

uvas e vinhos (Polasková et al., 2008). Estes compostos têm elevada pressão de vapor à 

pressão atmosférica, uma vez que passam para a fase de vapor à pressão e temperatura 

ambiente (Ribéreau-Gayon et al., 2006a).  
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O perfil de aroma de um vinho do Porto jovem difere largamente do vinho do Porto 

envelhecido. Notas florais, como tangerina, violeta, jasmim, estão presentes em vinhos 

jovens (Falqué et al., 2004; Silva Ferreira et al., 2006). Durante o envelhecimento em 

barrica, são descritos aromas a fumo, ranço, queimado, fruta seca, noz e picante (Freitas 

et al., 1999; Silva Ferreira et al., 2005). O carácter final do vinho do Porto é definido 

pelos diversos processos que ocorrem durante o processo de maturação, tais como 

alterações oxidativas, a degradação de açúcares, formação e hidrólise de ésteres e 

formação de acetais. Foram até agora detetados mais de 200 componentes voláteis entre 

os quais cerca de 141 foram total ou parcialmente identificados. Constam 14 álcoois e 81 

ésteres, além de ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos e compostos contendo enxofre e 

azoto (Bakker e Clark, 2012). O teor de etanol, superior ao dos vinhos de mesa, influência 

o equilíbrio de ésteres e acetais e aumenta a extração de compostos a partir dos cascos de 

carvalho (Bakker e Clark, 2012).  

Uma parte dos compostos identificados estão presentes em quantidade suficiente 

para contribuir para o aroma global do vinho do Porto, mas não explicam na integridade 

as propriedades sensoriais do vinho. Alguns são comuns à caracterização química dos 

vinhos de mesa, tais como os que provêm da fermentação, mas resultam em diferenças 

qualitativas e quantitativas, em consequência dos diferentes processos de maturação, 

contribuindo assim para a tipicidade do vinho do Porto (Bakker e Clark, 2012).  

7.1.1. Norisoprenóides  

A degradação oxidativa dos carotenóides produz, entre outros, derivados com 9, 10, 

11 e 13 átomos de carbono. Entre os componentes varietais, os norisoprenóides 

compostos em C13 têm baixo nível de perceção sensorial (μg/L), originando odores como 

chá, violetas, flores, maçã, eucalipto e cânfora (Rebolo et al., 2000). 

Os norisoprenóides em C13 estão divididos em dois grupos: os megastigmanos e os 

não-megastigmanos. A fórmula de estrutura do megastigmano é caraterizado por um anel 

ciclohexano substituído nos carbonos 1, 5 e 6, e uma cadeia alifática insaturada com 4 

átomos de carbono ligada a C6. Esta estrutura pode ser oxigenada no carbono 7, como na 

β-damascenona, ou no carbono 9, como na β-ionona. Os norisoprenóides em C13 estão 

presentes na uva sob a forma de precursores glicosilados, podendo, no entanto, aparecer 

também na forma livre.  

Os norisoprenóides mais abundantes nos vinhos são a β-damascenona, a β-ionona, 

o 1,1,6-trimetil-1,2-dihidronaftaleno (TDN) e o vistispirano (Figura 24) já que os 
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precursores são suscetíveis de sofrer hidrólise ácida e enzimática, podendo ser também 

produtos diretos da degradação de carotenóides, como o caso do β-caroteno, luteína, 

neoxantina e violaxantina (Oliveira, 2000; Vinholes et al., 2009). 

Embora haja pouca informação sobre concentrações de norisoprenóides em vinhos 

do Porto, em estudos anteriormente realizados, autores relataram a presença de 2,2,6-

trimetilciclohexanona (TCH), responsável pelo aroma a “rosa” (Gunata et al., 1985). A 

β-damascenona apresenta uma concentração média de 5 a 170 µg/L e encontra-se 

associada a aromas florais, frutos tropicais e maçã, a β-ionona de 0 a 30 µg/L apresenta 

um aroma a violetas, enquanto a 1,1,6-trimetil-1,2-dihidronaftaleno (TDN) tem 

descritores de aroma a queroseno e o vistispirano possui um limiar de percepção de 800 

µg/L e odores a cânfora ou eucalipto (Ribéreau-Gayon et al., 2006b; Etievant, 1991). 

A concentração de β -damascenona, β -ionona, 2,2,6-trimetilciclohexanona (TCH), 

1,1,6-trimetil-1,2-di-hidronaftaleno (TDN), e vitispirano difere largamente de vinhos do 

Porto Ruby jovens para envelhecidos (Silva Ferreira e Guedes de Pinho, 2004). Segundo 

Silva Ferreira e Guedes de Pinho (2004) o facto dos vinhos vintage desenvolverem notas 

“florais” e a “violetas” pode estar relacionado com a presença de norisoprenóides C13. 

Estudos desenvolvidos por Silva Ferreira et al. (2008) e Silva Ferreira e Guedes de 

Pinho (2004) mostraram ainda que variáveis como níveis de oxigénio dissolvido, de 

dióxido de enxofre livre, pH e tempo/temperatura afetam a presença de norisoprenóides. 

A temperatura e o pH apresentaram os maiores efeitos. A saturação em oxigénio > a 10 

mg/L diminui a presença, porém no envelhecimento em barrica, TDN, vitispirano 

aumentaram, enquanto níveis de β-ionona e β-damascenona diminuíram. Vinhos do 

Portos com mais de 40 anos tiveram, respetivamente, 15 e 5 vezes maiores concentrações 

em TDN e vitispirano do que vinhos do Portos jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Compostos mais abundantes nos vinhos: a) β -damascenona; b) β -ionona; c) TDN; d) 

vistispirano (Ribéreau-Gayon et al., 2006a.). 
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7.1.2. Ésteres  

Os ésteres representam o grupo de compostos voláteis mais importante produzido 

durante a fermentação alcoólica, contribuindo para o aroma frutado dos vinhos (King, 

2010; Swiegers et al., 2005). São maioritariamente de dois tipos de compostos; o acetato 

e os ésteres etílicos de ácidos gordos.  

A formação dos ésteres pode ocorrer por reações químicas ou enzimáticas durante 

a fermentação alcoólica. Estes ésteres são sintetizados pelas leveduras na presença de 

álcool acetil-transferase (AATases), tendo como substratos os álcoois superiores e a acetil 

Co-A (King, 2010; Swiegers et al., 2005). A síntese dos ésteres etílicos dá-se a partir do 

etanol, por ativação de cadeias curtas de ácidos gordos ou lípidos (no caso de ésteres 

etílicos de ácidos gordos) ou ácidos orgânicos (no caso ésteres etílicos de ácidos 

orgânicos) (King, 2010; Botelho, 2008). Os ésteres formados durante a fermentação 

alcoólica hidrolisam-se lentamente durante a conservação do vinho, razão pela qual 

grande parte do aroma dos vinhos desaparece com o tempo. Estas reações de hidrólise 

são puramente químicas e ocorrem até que se atinja um estado de equilíbrio. A velocidade 

da reação em causa é dependente do equilíbrio entre a concentração em álcool, ácido e 

éster no meio, do pH e da temperatura (Oliveira, 2000). 

Os ésteres etílicos dos ácidos gordos (butanoato de etilo, hexanoato de etilo e 

octanoato de etilo apresentam concentrações de 0,05 a 5 mg/L) são muito aromáticos, 

estando associados a descritores de aroma a doce e frutado (Ribéreau-Gayon et al., 2000).  

A composição em ésteres etílicos sofre uma grande redução durante a maturação 

dos vinhos, especialmente durante os primeiros anos. Silva Ferreira (1998) através de um 

estudo em vinhos do Porto Tawny chegou a essa conclusão; os compostos voláteis como 

o hexanoato de etilo, octanoato de etilo e decanoato de etilo no primeiro ano apresentavam 

concentrações de 0,9 mg/L, 1,36 mg/L e 0,57 mg/L, no segundo ano decresciam para 0,30 

mg/L, 0,63 mg/L e 0,21 mg/L e num vinho com 35 anos apresentavam concentrações 

respectivamente de 0,28 mg/L; 0,32 mg/L e 0,07 mg/L.  

Já os vinhos do Porto Vintage, como passam o mínimo tempo em madeira antes de 

serem engarrafados, mantém o intenso aroma a frutado. As concentrações de hexanoato 

de etilo e octanoato de etilo obtidos em vinhos do Porto Vintage de 1997 com 3 anos foi 

superior ao vinho do Porto Vintage de 1999 com 7 meses, com 0,54 mg/L de hexanoato 

de etilo e 0,87 mg/L de octanoato de etilo (Rogerson e De Freitas, 2002). As perdas por 

evaporação e oxidação no caso dos vinhos do Porto Tawny, o “sistema fechado” dos Ruby 



41 

  

que diminui a oxidação e o facto do vinho do Porto Vintage de 1997 ter um ajuste no teor 

final de álcool (reforçando assim o carácter frutado do vinho pela adição de aguardente) 

são algumas das respostas às alterações nas concentrações de ésteres etílicos no vinhos 

do Porto (Rogerson e De Freitas, 2002). 

Os acetatos de álcoois superiores como o acetato de isoamilo e acetato de isobutilo, 

têm descritores de aroma a banana, enquanto o acetato de hexilo tem aroma a frutado 

(Botelho, 2008). O acetato de etilo, o formato de etilo, o lactato de etilo, o butanoato de 

etilo, entre outros, existem em concentrações que variam entre os 2 e os 30 mg/L (Alpuim 

e Galvão, 1997). 

Os ésteres que contribuem para o aroma são os de cadeia curta, mas com o aumento 

do peso molecular passam a ter odores mais desagradáveis descritos como “sabão” e 

“ranço” (Oliveira, 2000). 

7.1.3. Álcoois  

Os álcoois são produzidos pelas leveduras e bactérias durante a fermentação 

alcoólica. O etanol é o produto da conversão dos açúcares por parte das leveduras, não 

sendo este considerado um composto do aroma. A presença do etanol é muito importante 

pois irá facilitar a dissolução de diversos compostos, não só os compostos fenólicos como 

também de compostos do aroma, contribuindo desta forma para o aroma global dos 

vinhos (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). 

Os álcoois superiores (compostos com mais de dois átomos de carbono apenas com 

uma função álcool) são produzidos pelas leveduras durante a fermentação alcoólica, a 

partir de açúcares ou aminoácidos. Elevadas concentrações de álcoois superiores resultam 

em vinhos com aromas e sabores fortes a picante (Yjânen, 1986). 

O 2-metil-propanol pode apresentar concentrações de 9 a 174 mg/L e o butanol de 

0,003 a 8,5 mg/L. Estes são os dois álcoois que se encontram em maior quantidade nos 

vinhos e têm descritores a fruta (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Outro álcool com relevo é 

o hexanol que é associado ao descritor de aromas herbáceos e encontra-se no vinho, em 

concentrações variáveis de 0,3 a 12 mg/L (Oliveira, 2000; Ribéreau-Gayon et al., 2000).  

O álcool benzílico e o álcool feniletílico são os álcoois aromáticos presentes nos 

vinhos. Estes são formados durante a fermentação alcoólica e possuem um aroma floral 

e adocicado (King, 2010). 

Os álcoois isoamílicos, como o 2-metil-1-butanol e o 3-metil-1-butanol, o 

isobutanol, o n-propanol, o 2-butanol, o n-butanol, o metanol, entre outros, apresentam 
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concentrações entre os 150 e 500 mg/L e por fim o etanal de 10 a 100 mg/L (Alpuim e 

Galvão, 1997; Oliveira, 2000). 

7.1.4. Ácidos carboxílicos  

Nos vinhos, alguns ácidos conferem aromas agradáveis e outros aromas 

desagradáveis. Estas diferenças devem-se ao tamanho da cadeia carbonada. Ácidos com 

pequenas cadeias carbonadas (C2 a C5) conferem aromas desagradáveis aos vinhos, como 

o ácido acético, aroma a vinagre e o ácido butanóico, associado a notas a ranço e a 

manteiga.  

O ácido acético é o ácido mais volátil produzido pelas bactérias acéticas. Este ácido 

caracteriza-se pelo aroma a vinagre e está relacionado com a acidez volátil dos vinhos 

(Ribéreau-Gayon et al., 2006b). 

Os ácidos com mais de 5 carbonos na cadeia carbonada conferem aromas agradáveis 

como é o caso do ácido hexanóico, com descritor de aroma frutado (Ribéreau-Gayon et 

al., 2006b). Os ácidos identificados em vinhos estão presentes nas uvas ou podem ser 

formados durante o processo de fermentação.  

7.1.5. Compostos de enxofre  

Os compostos de enxofre que contribuem para o aroma dos vinhos são produzidos 

tanto pelas leveduras como pelas bactérias e geralmente são considerados off-flavours 

(Pripis-Nicolau et al., 2004). Estes compostos possuem alta volatilidade e reatividade e 

são em norma poderosos odorantes mesmo a muito baixas concentrações (Rauhut et al., 

1993). 

O sulfureto de hidrogénio (H2S) com uma concentração média encontrada em 

vinhos, de 0,3 µg/L é produzido pelas leveduras durante a fermentação quando as fontes 

de azoto se esgotam, proporcionando um aroma a ovos podres e a reduzido (King, 2010; 

Ribéreau-Gayon et al., 2000).  

A concentração do sulfureto de dimetilo (CH3-S-CH3) medida nos vinhos novos é 

praticamente zero mas ao fim de um ano pode atingir 6 µg/L, atingindo um valor máximo 

ao fim de 5 a 10 anos (0 – 474 µg/L) (Loubser e Du Plessis, 1976). O efeito do oxigénio 

dissolvido, níveis de dióxido de enxofre livre, pH e tempo/temperatura no conteúdo de 

sulfureto de dimetilo em vinhos do Porto, foi estudado por Silva Ferreira et al. (2003a) e 

chegou-se à conclusão de que a presença de oxigénio leva à formação deste composto e 

que durante o envelhecimento em garrafa vai havendo um aumento gradual na 
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concentração. O sulfureto de dimetilo contribui para o aroma a marmelo, trufa, e a 

metálico. 

Os tióis voláteis são formados a partir dos seus precursores inodoros nas uvas. Estes 

compostos são moléculas com baixo limite de perceção sensorial, que conferem aos 

vinhos aromas frutados como a buxo, giesta, toranja e maracujá (Oliveira, 2000). Foram 

inicialmente identificados em vinhos Sauvignon Blanc, e são importantes para o aroma 

de vinhos provenientes de castas como Pinot Gris, Riesling, e pelo aroma frutado de rosés, 

das castas; Merlot, Cabernet, Syrah e Grenache (Bowyer et al., 2008; Ferreira et al., 

2002). Os principais tióis voláteis identificados nas diversas castas são a 4-mercapto-4-

metil-2-pentanona (4-MMP), o acetato de 3-mercapto-hexilo (3-MHA), o 4-mercapto-4-

metil-2-pentanol, o 3-mercapto-1-hexanol (3-MH) e o 3-mercapto-3-metil-1-butanol, 

encontrando-se ligados a aminoácidos, nomeadamente à cisteína e à glutationa (Oliveira, 

2000).  

7.1.6. Compostos carbonílicos (aldeídos e cetonas) 

O composto carbonílico mais abundante nos vinhos é o acetaldeído, resultante da 

descarboxilação do piruvato pela piruvato descarboxilase com libertação de dióxido de 

carbono. Este composto confere ao vinho um aroma a maçã verde (Jarauta et al., 2005). 

O glicerol é produzido por leveduras e, embora inodoro, apresenta um sabor 

levemente “doce” (Noble e Bursick, 1984). Devido ao facto deste composto ser um 

constituinte importante do vinho, a formação de um acetal da reação entre acetaldeído e 

o glicerol é considerada um indicador de idade do vinho (Silva Ferreira et al., 2002, 

2003b). As reações oxidativas, ocorridas durante o envelhecimento do vinho do Porto em 

barrica, aumentam o aldeído, metil-cetona (Silva Ferreira e Bertrand, 1996), acetal e 

teores de lactona. Destes, o acetaldeído foi o principal aldeído alifático detetado e mostrou 

o aumento mais significativo durante o envelhecimento dos vinhos em madeira. 

Outro composto carbonílico presente é o diacetil, produzido pelas bactérias durante 

a fermentação maloláctica. Este composto contribui para um aroma a manteiga o que, 

dependendo do tipo de vinho pode ser desagradável (Bartowsky e Henschke, 2004).  

O benzaldeído apresenta uma concentração no vinho de 6 - 500 µg/L e é o aldeído 

aromático presente em maior quantidade em uvas, no vinho e concede notas a amêndoa e 

a cereja. A vanilina é o aldeído aromático proveniente da madeira e é responsável pelo 

aroma a baunilha (Jarauta et al., 2005; Etievant, 1991). Outros aldeídos extraídos da 

madeira, por exemplo o 2-furfural (0 - 10,3 mg/L) e 4-metilfurfural, conferem aromas a 
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manteiga e amadeirados (Campo e Ferreira, 2008; Etievant, 1991). O 5-

hidroximetilfurfural possui um aroma a caramelo; o caderno de especificações para vinho 

do Porto refere que “Os vinhos com direito á D.O Porto, com idade inferior ou igual a 

cinco anos aquando o seu engarrafamento, devem apresentar um teor em 5-

hidroximetilfurfural menor ou igual a 15 mg/L, exceto os vinhos com a menção Tawny 

que não devem ultrapassar os 25 mg/L” (Câmara et al., 2004b). 

As cetonas mais importantes são a acetoína (3-hidroxi-2-butanona) com cerca de 0 

a 140 mg/L e o diacetilo (2,3-butanodiona) com 0,2 a 4,1 mg/L, sendo responsáveis pelo 

aroma a manteiga (Ribéreau-Gayon et al., 2006b; Etievant, 1991). Foram ainda 

encontradas em vinhos, como a propanona, butanona e pentanona (Ribéreau-Gayon et al., 

2006b).  

Autores afirmaram que a presença de aldeídos e metil-cetonas contribuem para o 

aroma "a ranço" no vinho do Porto envelhecido em barrica (Silva Ferreira e Bertrand, 

1996) e em vinhos (Silva Ferreira, 2002). 

7.1.7. Compostos fenólicos voláteis  

Os ácidos fenólicos como o cafeico, o p-cumárico e o ferúlico podem atuar como 

precursores de compostos aromáticos, por reações de conversão, isomerização, oxidação, 

redução e hidrólise, originando fenóis voláteis. Estes compostos são os responsáveis pelas 

notas a fumado, madeira, couro e apimentado (4-vinilguaiacol) e em baixos teores podem 

ser benéficos para o aroma do vinho (Vinholes et al., 2009). 

O guaiacol e o 4-metilguaiacol são responsáveis pela presença do aroma a fumado 

nos vinhos, podendo este aroma ser devido à tosta das barricas, tendo estes aromas já sido 

descritos em vinhos das castas Sauvignon Blanc, Antão Vaz e Arinto (Jarauta et al., 

2005).  

7.1.8. Lactonas  

Como outros compostos, temos as lactonas que podem estar presentes nas uvas ou 

formar-se durante o processo de vinificação/maturação/envelhecimento dos vinhos 

através de esterificação intramolecular entre uma função ácida e uma função álcool. Nas 

uvas, as lactonas são menos representativas, mas já foram identificadas em uvas da casta 

Riesling, Fernão Pires e Bical (Rocha et al., 2000), onde tem um contributo decisivo para 

o aroma varietal. As lactonas são responsáveis por aromas agradáveis e frutadas. São 
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exemplos a octalactona e a nonalactona com descritores de aroma a coco, frutado e 

amêndoa.  

Durante o tempo de estágio em barricas de madeira, o vinho vai absorvendo 

produtos provenientes da madeira (Guiné et al., 2014a e 2014b) e esse conjunto de 

aromas, é resultado, em parte, da presença de uma molécula designada por sotolon. 

O sotolon (3-hidroxi-4,5-dimetil-2 (5H) -furanona), sugerido como sendo um 

odorante chave no aroma do vinho do Porto envelhecido, apresenta uma boa correlação 

entre a sua concentração e a idade de um vinho do Porto Tawny (Silva Ferreira et al., 

2005); apresenta um limiar de percepção de 19 µg/L e já foi identificado em vinhos na 

ordem dos 5 µg/L e 958 µg/L em vinhos com 1 e 60 anos, respectivamente (Silva Ferreira 

et al., 2003c).  

O aparecimento desta molécula foi inicialmente explicado como sendo o resultado 

de uma reação de condensação de aldol entre o ácido 2-cetobutírico e o ácido pirúvico 

(Dubois et al., 1976), semelhante ao mecanismo proposto para a formação de abexona [5-

etil-3-hidroxi-4-metenveil-2 (5H)-furanona] em hidrolisados proteicos (Dubois et al., 

1976). O mecanismo de formação deste composto ainda não foi totalmente 

compreendido. Segundo vários autores a formação do Sotolon poderá estar relacionada 

com processos químicos que ocorrem durante o envelhecimento do vinho do Porto tais 

como as reações de oxidação e/ou de Maillard. Existem três possíveis teorias de que a 

formação desta molécula pode estar relacionada com a reação de Maillard (Hoffman e 

Schieberle, 1995; Silva Ferreira et al., 2003c; Câmara et al., 2004b), com o processo de 

oxidação (Escudero et al., 2011) ou com ambos os mecanismos (Cutzach et al., 2000; 

Silva Ferreira et al., 2003c). Segundo Silva Ferreira et al. (2005) a formação de sotolon 

em vinhos do Porto está relacionada com o factor temperatura e presença de oxigénio e a 

relação entre estes parâmetros leva à hipótese de que a molécula pode ser um híbrido 

resultante da junção do processo de oxidação e reação de Maillard. 

De acordo com o estudo realizado por Silva Ferreira et al. (2005) a concentração de 

Sotolon em vinhos jovens para com 10 anos aumentaram de poucas dezenas de μg/L para 

100 μg/L e para mais dez anos atingiram os 200 μg/L. Vinhos com mais de 50 anos, 

atingiram concentrações de 1 mg/L. Observou-se comportamento idêntico mas em menor 

escala (10 vezes menor) em vinhos Vintage. Estes últimos valores são explicados pela 

presença de oxigênio, que no caso do Colheita (barril) foi de 2-4 mg/L e no Vintage 

(garrafa) inferior a 0,5 mg/L. 
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Os parâmetros de dióxido de enxofre e a temperatura também apresentaram impacto 

na concentração desta molécula; vinhos expostos a uma temperatura de 15 ºC não 

apresentaram diferenças na concentração. A 45 ºC houve aumento, exceto nas amostras 

tratadas com dióxido de enxofre. A 60 ºC, após 59 dias a esta temperatura, a concentração 

de Sotolon atingiu 300 μg/L, para um total de 22 mg/L oxigénio consumido. 

Estes valores foram concordantes com os resultados e teorias anteriormente 

apresentados por Martins (2003) de que o consumo de oxigénio é devido à elevada 

reactividade da espécie com dióxido de enxofre e a combinação de dióxido de enxofre 

com o grupo carbonilo dos precursores, leva ao bloqueio da reação aldólica. 

O aroma associado ao sotolon é o caril ou a noz verde e os aromas dos vinhos do 

Porto Tawny, sujeitos a vários anos de envelhecimento em cascos de madeira, são 

descritos por Silva Ferreira et al. (2003c) como um conjunto de aromas a madeira, a frutos 

secos, a especiarias, ranço, queimado e picante.  
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8. Objetivos do trabalho  

O objetivo desta dissertação consistiu na caracterização cromática de diferentes 

categorias de vinhos do Porto Tawny (Tawny, Tawny Reserva, Tawny 10 anos, Tawny 

20 anos e Tawny 40 anos) e Ruby (Ruby, Ruby Reserva, LBV e Vintage), com o intuito 

de aprofundar o conhecimento do perfil cromático destes vinhos evidenciando as 

diferentes categorias e idades na intensão de contribuir para a melhoria da qualidade.  

Para atinguir os objectivos propostos foram efectuadas um conjunto de análises tais 

como aos compostos fenólicos totais, flavonóides e não-flavonóides, intensidade e 

tonalidade corante, antocianinas toais, antocianinas coradas, pigmentos polimericos e 

totais, perfil dos ácidos fenólicos e das antocianinas monoméricas e a caracterização 

cromática recorrendo ao método do CIELab bem como a avaliação do seu perfil sensorial.   
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 Capítulo II - Material e Métodos  

1. Vinhos  

Neste trabalho foram utilizados 7 vinhos do Porto da categoria Tawny e 7 vinhos 

do Porto da categoria Ruby provenientes da Região Demarcada do Douro (Quadro 4).  

Quadro 4. Amostras de vinhos do Porto utilizados no estudo. 

Vinhos Tawny Vinhos Ruby 

Tawny SPA 1 Ruby 

TawnySPA 2 Reserva Ruby 

Tawny RZ  Ruby SPA  

Tawny Reserva LBV 1 

Porto Tawny 10 anos LBV 2 

Porto Tawny 20 anos Vintage 1 

Porto Tawny 40 anos Vintage 2 

2. Análise dos parâmetros enológicos convencionais 

Os vinhos foram analisados em relação aos parâmetros de anidrido sulfuroso total, 

acidez total, pH, massa volúmica, densidade relativa, grau baumé, acidez volátil e teor 

alcoólico seguindo os procedimentos descritos no Quadro 5. 

Quadro 5. Parametros enológicos convencionais determinados nos vinhos. 

Parâmetro analitico Método 

Anidrido sulfuroso total Ripper (1892)  

Acidez total OIV-MA-AS313-01  

pH OIV-MA-AS313-15 

Massa volúmica, densidade relativa e 

grau baumé 

OIV-MA-AS2-01B 

Acidez volátil OIV-MA-AS313-02 

Teor alcoólico OIV-MA-AS312-01A 

3. Intensidade e tonalidade corante  

A intensidade corante (IC) e a tonalidade corante (TC) foram determinadas pela 

medição de absorvência a 420 nm, 520 nm e 620 nm sob 1 mm de percurso ótico 

utilizando-se a água como referência (OIV, 2013). Todas as leituras foram efetuadas num 
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espectrofotómetro T80 UV/VIS Spectrometer (Figura 25) e aferidas para 1 cm de 

percurso ótico. As análises foram efetuadas em duplicado.  

A intensidade corante e a tonalidade corante são dadas pelas seguintes expressões: 

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

Tonalidade corante (TC) = Abs420/Abs520  

 

 

Figura 25. Espectrofotómetro T80 UV/VIS Spectrometer. 

4. Antocianinas totais  

A determinação das antocianinas totais efetuou-se pelo método da descoloração 

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

de dióxido de enxofre de acordo com o método proposto por Ribéreau-Gayon e 

Stonestreet (1965). O ião bissulfito (HSO3
-) forma uma combinação incolor com as 

antocianas. Esta reação é reversível e a forma corada das antocianinas reaparece após o 

desaparecimento do sulfuroso livre.  

As leituras de absorvência foram efetuada num espectrofotómetro Spectronic 20 

Genesys (Figura 26) a 520 nm numa cuvete de 1 cm de percurso ótico antes e após a 

adição de bissulfito ao vinho. A diferença entre as absorvências, comparadas com a curva 

padrão, conduz à concentração das antocianinas expressas em mg/L. As determinações 

foram efetuadas em duplicado.   

            Concentração em antocianinas (mg/L) = (A1-A2)*875, com  

A1 = Absorvência do vinho com água destilada,  

A2 = Absorvência do vinho com bissulfito de sódio (15%), 

875 = declive da curva padrão. 
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Figura 26. Espectrofotómetro Spectronic 20 Genesys 

5. Quantificação das antocianinas coradas, pigmentos poliméricos e 

totais  

A determinação das antocianinas coradas, pigmentos poliméricos e totais foi 

efetuada de acordo com Somers e Evans (1977). O conteúdo em pigmentos totais e 

antocianinas coradas foi determinado pela medição de absorvência a 520 nm, numa célula 

de leitura com 1 mm de percurso ótico, antes e após a adição de bissulfito ao vinho. O 

conteúdo em pigmentos poliméricos foi determinado pela medição de absorvência a 520 

nm, numa célula de leitura com 10 mm de percurso ótico, após a adição de HCl ao vinho. 

As determinações foram efetuadas em duplicado num espectrofotómetro Spectronic 20 

Genesys.  

O conteúdo em antocianinas coradas, pigmentos totais e poliméricos é dado pelas 

seguintes expressões: 

Antocianinas coradas= (A520*10-A520
biss*10) 

Pigmentos totais poliméricos= (A520
biss*10) 

Pigmentos totais= (A520
HCl*101) 

6. Quantificação dos compostos fenólicos totais, flavonóides e não-

flavonóides  

Os compostos fenólicos do vinho foram determinados pela medição da absorvância 

a 280 nm, antes e após precipitação dos compostos flavonóides por reação com o 

formaldeído (Figura 27), de acordo com o procedimento descrito por Kramling e 

Singleton (1969). Utilizando este método, foi possível determinar os compostos 

flavonóides, os compostos não-flavonóides e os compostos fenólicos totais no vinho.  
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Os resultados foram expressos em equivalentes de ácido gálico, por meio de uma 

curva de calibração com o ácido gálico como padrão (Sigma-Aldrich). A determinação 

foi efetuada em duplicado.  

𝐶onc. á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜 

⌊𝐴𝑏𝑠280𝑛𝑚 = 0.0326  − 0.0243⌋ × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜; 𝑅2 = 0.9993  
𝑚𝑔/𝐿   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Quantificação dos compostos fenólicos totais, flavonóides e não flavonóides. 

7. Caracterização cromática dos vinhos de acordo com o método do 

CIELab 

Para a determinação das características cromáticas do vinho utilizou-se uma célula 

de leitura com 10 mm de percurso ótico. A determinação foi efetuada num 

espectrofotómetro UV- Vis (Figura 28) num intervalo entre 380 nm a 780 nm, com 

leituras de 5 em 5 nm utilizando água destilada como referência para estabelecer a linha 

de base. Os dados foram recolhidos para determinar as coordenadas L* (luminosidade), 

a* (coordenada verde-vermelho) e b* (coordenada azul-amarelo) recorrendo ao método 

CIElab de acordo com o descrito pelo OIV (OIV, 2006). As análises foram efetuadas em 

duplicado.  

 

Figura 28. CIElab efetuado num espectrofotómetro UV- Vis. 
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8. Perfil de ácidos fenólicos, compostos flavonóides e antocianinas 

monoméricas dos vinhos 

A determinação de ácidos fenólicos, de compostos flavonóides e de antocianinas 

monoméricas foi realizada por HPLC (Ultimate 3000, Dionex Corporation) equipado 

com um detetor de conjunto de fotodíodos (PDA100, Dionex) (Figura 29). A coluna 

utilizada foi de fase inversa C18 (25 cm de comprimento; 4,5 mm de diâmetro; 5 μm). O 

eluente era constituído por 5% de ácido fórmico aquoso (solvente A) e metanol (solvente 

B). O caudal foi de 1 mL/min. e a temperatura da coluna permaneceu a 35 ºC. A deteção 

foi realizada a 200 – 650 nm com um volume de injeção de 50 μL(Guise et al., 2014). A 

identificação dos compostos foi efetuada considerando-se a literatura, a ordem de eluição, 

os tempos de retenção e espetros de UV e do visível apresentados na literatura. Os 

cromatogramas foram obtidos a 280 nm, 325 nm e 520 nm. Os compostos e respetivos 

tempos de retenção estão apresentados no Quadro 6. A quantificação foi realizada de 

acordo com Filipe-Ribeiro et al. (2017). As análises foram efetuadas em duplicado. 

Quadro 6. Compostos e respetivos tempos de retenção obtidos por HPLC. 

Antocianinas monoméricas 

(520nm) 
  Ácidos fenólios (325nm)   

Ácidos 

fenólicos  

e 

catequina

(280nm) 

  

 tr  tr  tr 

delfinidina-3-monoglucósido 17,98 ± 0,21 ácido trans-caftarico 10,59 

ácido 

gálico 4,66 

cianidina-3-monoglucósido 22,59 ± 0,22 

acido 2-S-

glutationilcaftarico  11,08 catequina 12,70 

petunidina-3-monoglucósido 27,75 ± 0,22 

isomero do ácido 

coutarico  12,69   

peonidina-3-monoglucósido 30,31 ± 0,19 ácido coutarico 14,42   

malvidina-3-monoglucósido 31,68 ± 0,19 ácido cafeico 17,14   

delfinidina-3-acetilglucósido 35,79 ± 0,20 ácido. 4-hidroxicunamico 23,94   

cianidina-3-acetilglucósido 36,98 ± 0,20 ácido ferulico 27,80    

petunidina-3-acetilglucósido 38,82 ± 0,23 etil éster do ácido cafeíco 44,00    

peonidina-3-acetilglucósido 40,17 ± 0,19 

etil éster do ácido 

cumárico 
51,19    

malvidina-3-acetilglucósido 43,26 ± 0,21   
      

delfinidina-3-p-cumarilglucósido 45,15 ± 0,21   
      

cianidina-3-p-cumarilglucósido 45,85 ± 0,26   
      

petunidina-3-p-cumarilglucósido 46,15 ± 0,23   
      

peonidina-3-p-cumarilglucósido 47,26 ± 0,21   
      

malvidina-3-p-cumarilglucósido 49,61 ± 0,20   
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Figura 29. Sistema de HPLC Ultimate 3000, Dionex Corporation. 

9.Análise sensorial  

Para a realização da análise sensorial foi utilizado um painel de 8 provadores. As 

provas foram realizadas num laboratório de análise sensorial que se encontra de acordo 

com os requisitos normativos da ISO 8589 (2007) e da NP 4258 (1993), permitindo ao 

painel de provadores um ambiente confortável e standard, condições essenciais à 

repetibilidade e reprodutibilidade dos resultados.   

Cada provador tinha acesso a copos de prova de acordo com a ISO 3591 (1977), 

cuspideiras, guardanapos, água mineral e tostinhas para diminuir a sensação de 

adstringência entre vinhos (Figura 30).  

A análise sensorial foi efetuada em duas datas: dia 28 de Abril e 13 de Maio. Todas 

as garrafas estiveram armazenadas nas mesmas condições durante todo este período.  

Foi efetuada uma análise descritiva quantitativa (ADQ) com fichas de prova para o 

vinho do Porto Tawny e para o vinho do Porto Ruby adaptadas de Monteiro et al. (2014) 

– anexo 2.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 30. Análise sensorial do vinhos do Porto Tawny. 
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10. Análise estatística   

Os resultados da avaliação sensorial e das análises físico-químicas foram 

submetidos à Análise de Variância (ANOVA), aos Testes de Duncan e Tukey a 5% de 

significância para comparação entre as médias. Aos dados da análise sensorial foi ainda 

aplicada uma Análise em Componentes Principais (PCA) e Análise de Cluster (pela 

distância Euclidiana média, método UPGMA – unweighted pair-group average). A 

avaliação do perfil sensorial das amostras foi realizada através do gráfico aranha. Todas 

as análises foram realizadas utilizando-se o software STATISTICA 2010 (StatSoft Inc., 

2010).  
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 Capítulo III – Resultados e Discussão  

1. Análises físico-químicas, composição fenólica, caracterização 

cromática e perfil sensorial dos vinhos do Porto Tawny  

1.1. Parâmetros enológicos convencionais 

No Quadro 7, são apresentados os parâmetros físico-químicos convencionais que 

caracterizam os diferentes vinhos do Porto Tawny quanto ao teor alcoólico, massa 

volúmica, grau Bé, pH, acidez volátil, acidez total e anidrido sulfuroso total. Através da 

análise do Quadro 7, verifica-se a existência de diferenças significativas entre os 

diferentes vinhos do Porto Tawnies para todos os parâmetros enológicos analisados.  

Quadro 7. Parâmetros enológicos convencionais dos diferentes vinhos do Porto Tawny (média ± 

DP). 

Vinho Tawny Teor 

alcoólico (% 

v/v) 

Massa 

volúmica. 

(g/dm³) 

Bé pH Acidez 

volátil 

(g/L ácido 

acético) 

Acidez 

total (g/L 

ácido 

tartárico) 

Anidrido 

sulfuroso 

total 

(mg/L) 

Tawny SPA 1 19,29±0,00a 1019,5±0,00a 3,0±0,00a 3,61±0,00b 0,25±0,00a 4,25±0,00a 46±0,00e 

Tawny SPA 2 19,21±0,00a 1020,0±0,00a 3,1±0,00a 3,58±0,00b 0,28±0,00a 4,35±0,00a 54 ±0,00f 

Tawny RZ  19,55±0,00a 1021,0±0,00a 3,2±0,00a 3,60±0,00b 0,29±0,00a 4,33±0,00a 38±0,00d 

Tawny Reserva 20,17±0,00b 1022,0±0,00a 3,4±0,00a 3,41±0,00a 0,38±0,00b 4,58±0,00b 18±0,00a 

Porto Tawny 10 

anos 

20,57±0,00b 1027,0±0,005b 4,1±0,00b 3,50±0,00a 0,40±0,00b 4,88 ±0,00c 18±0,00a 

Porto Tawny 20 

anos 

20,12±0,00b 1028,5±0,00b 4,3 ±0,00b 3,45±0,00a 0,64±0,00c 4,84±0,00c 21±0,00b 

Porto Tawny 40 

anos 

20,57±0,00b 1038,0±0,00c 5,6 ±0,00c 3,48±0,00a 0,96±0,00d 5,63±0,00d 26±0,00c 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey, p 0,05). 

O teor alcoólico dos vinhos do Porto Tawny analisados oscilaram entre 19,21 e 

20,57 %, (v/v), apresentando o valor mais elevado os vinhos do Porto Tawny 10 anos e 

40 anos (20,57 %, v/v) e o valor mais baixo o vinho Porto Tawny SPA 2 (19,21 %, v/v), 

(Quadro 7). Segundo o IVDP, o vinho do Porto Tawny terá de ter um teor alcoólico 

compreendido entre os 19 e os 22% (v/v), neste caso todos os vinho analisados estão 

dentro dos limites estipulados por lei.  

O Quadro 7 mostra que a massa volúmica dos vinhos do Porto Tawny em estudo é 

crescente dos vinhos Tawny mais novos para vinhos Tawny mais velhos. Há uma 
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correspondência entre a massa volúmica e o grau baumé atribuído (Quadro 8). Todos os 

vinhos analisados estão dentro da classe de doçura definida pelo IVDP como vinho do 

Porto Tawny doce com exceção do vinho do Porto Tawny 40 anos que já faz parte da 

classe de doçura dos vinho do Porto muito doce, como se pode comprovar pelos dados 

apresentados no Quadro 8 do IVDP.  

Quadro 8. Caracterização do vinho do Porto quanto à classe de doçura (IVDP, 2016). 

Classe de Doçura  Valores extremos de massa volúmica a 20ºC  ºBaumé  

Extra-Seco  <0,9980 g/cm³ 0,0  

Seco  de 0,9980 g/cm³ a 1,0079 g/cm³ 0,0-1,3  

Meio-Seco  de 1,0080 g/cm³ a 1,0179 g/cm³ 1,4-2,7  

Doce  de 1,0180 g/cm³ a 1,0339 g/cm³ 2,8-5,0  

Muito Doce  >1,0340g/cm³ >5,0  

Os valores de pH obtidos no presente trabalho situaram-se entre pH 3,4 para o 

vinho do Porto Tawny Reserva e pH 3,6 para o vinho do PortoTawny SPA 1, estes valores 

estão de acordo com os valores indicado por Obenauf e Atkins (2011), em que referem 

que os valores de pH do vinho do Porto se situam, normalmente, entre pH 2,9 e 3,8. 

Observou-se também que os vinhos do Porto Tawny mais jovens apresentavam valores 

de pH superior ao dos vinhos do Porto Tawny mais velhos, o que sugere que com a idade 

os vinhos do Porto Tawny tenham tendência a apresentar valores de pH mais baixos 

(Vianna, 2019).  

O vinho do Porto Tawny SPA 1 apresentou o valor de acidez volátil mais baixo 

(0,25 g/L de ácido acético) e o vinho do Porto Tawny 40 anos o valor de acidez volátil 

mais elevado (0,96 g/L de ácido acético). Apesar de se ter observado um aumento nos 

valores da acidez volátil com o aumento da idade dos vinhos do Porto Tawny, os 

resultados apresentados no Quadro 7 estão de acordo com o Reg. (CE) N. o 491/2009, 

(2009); que define o limite analítico da acidez volátial de ≤ 1,5 g/L de ácido acético.  

A acidez total dos diferentes vinhos do Porto Tawny oscilou entre 4,25 g/L de ácido 

tartárico para o vinho do Porto Tawny SPA 1 e 5,63 g/L de ácido tartárico para o vinho 

do Porto Tawny 40 anos. Os valores de acidez total determinados, estão de acordo com 

o Reg. (CE) N. o 491/2009 (2009). Este regulamento do Jornal Oficial da União Europeia, 

estabelece que a acidez total terá de ser > 3,5 g/L ou > 46,6 meq/L.  

Os vinhos do Porto Tawny SPA 2 e SPA 1 foram os que dosearam uma 

concentração de dióxido de enxofre total (53,76-46,08mg/L) superior, os vinhos do Porto 

Tawny RZ, Porto Tawny 40 anos e 20 anos valores intermédios de dióxido de enxofre 

total (38,40 - 25,60 - 20,48 mg/L) e os vinhos Tawny Reserva e Porto Tawny 10 anos os 
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valores menores (17,92mg/L). Os valores estão dentro do limite de < 200 mg/L para 

vinhos licorosos de teor de açúcares > 5g/L pelo Reg.(CE) N. 606/2009, (2009).  

1.2. Intensidade e tonalidade corante, antocianinas totais e coradas  

A intensidade corante dos vinhos do Porto Tawnies diminui significativamente 

com o aumento do tempo de envelhecimento (Figura 31, 32 e Quadro 9). Contudo, o 

vinho do Porto Tawny SPA 2 apesar de ter o mesmo tempo de envelhecimento do vinho 

do Porto Tawny SPA 1 apresentou um valor significativamente mais elevado de 

intensidade corante (13,52 u.a. e 7,39 u.a., respectivamente); o que pode ser explicado 

pelo facto de serem vinhos de lotes diferentes elaborados para segmentos de mercado 

diferentes, mesmo sendo o mesmo estilo de vinho do Porto. O vinho do Porto Tawny 20 

anos foi o vinho que apresentou o menor valor de intensidade corante (2,53 u.a.). Os 

valores obtidos para a intensidade corante neste estudo estão de acordo com o descrito 

por Somers (1971) e Francia-Aricha et al. (1997), em que as reações das antocianinas e 

dos flavanóis podem levar a modificações que se refletem nas características dos vinhos, 

nomeadamente na sua cor. Estas transformações químicas conduzem, numa primeira fase 

a um aumento da intensidade corante dos vinhos e a uma alteração da tonalidade, de 

vermelho vivo a vermelho violeta. Ainda de acordo com vários autores (Somers, 1971; 

Timberlake e Bridle, 1976b; Pissarra et al., 2003); durante o envelhecimento dos vinhos 

outras reações de oxidação e polimerização podem ocorrer e são responsáveis pela cor 

vermelho-alaranjada dos mesmos.  

A tonalidade corante teve um comportamento inverso ao da intensidade corante. 

Assim, o vinho Porto Tawny 20 anos foi o que apresentou o valor de tonalidade mais 

elevado (3.091) e o vinho do Porto Tawny SPA 1 o valor de tonalidade corante mais 

baixo (0,641).  

No que se refere à concentação de antocianas totais, o vinho do Porto Tawny SPA 

2, apresentou o teor mais elevado (339,1 mg/L) e significativamente diferente dos 

restantes vinhos do Porto Tawny estudados, tendo o vinho do Porto Tawny 10 anos 

registado o menor teor de antocianinas totais (2,6 mg/L). Pode-se concluir que estes 

resultados estão de acordo com o referido na literatura na medida em que os vinhos que 

envelhecem em casco de madeira, possuem uma menor quantidade de antocianinas totais 

comparativamente aos vinhos que envelhecem em inox e/ou em garrafa (Kennedy, 2008; 

Heredia et al., 1998). 
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A diminuição do teor de antocianinas totais é acompanhada por uma redução da 

componente da cor vermelha como se pode verificar no Quadro 14, pelos valores da 

coordenada a* pelo método CIELab. Segundo Araújo (2015) em vinhos novos, a fração 

dos pigmentos vermelhos corresponde, na sua maioria, a antocianinas livres que reagem 

facilmente com o bissulfito dando origem a aductos incolores, descorando a solução. No 

entanto, à medida que o vinho envelhece, as antocianinas evoluem e dão origem a novos 

pigmentos (pigmentos polimerizados), mais resistentes ao bissulfito. Assim, o vinho do 

Porto Tawny SPA 2 apresentou o teor de antocianinas coradas (4,7 u.a.) 

significativamente mais elevado, enquanto o vinho do Porto Tawny 20 anos foi o que 

apresentou o teor de antocianinas coradas significativamente mais baixo (0,2 u.a.). Mazza 

e Brouillard (1987) afirmaram que as antocianinas podem estar presentes nos vinhos nas 

formas corada ou não, dependendo do pH do meio, da sua concentração e da presença ou 

não de copigmentos.  

 

Figura 31. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Tawny, quanto à intensidade corante,  

tonalidade e antocianinas coradas. 
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Figura 32. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Tawny, quanto ao teor em antocianinas 

totais. 

 

Quadro 9. Intensidade corante, tonalidade corante, antocianinas totais e antocianinas coradas dos 

vinhos do Porto Tawny estudados (média ± DP). 

Vinho Intensidade 

corante (u.a.) 

Tonalidade 

corante 

Antocianinas totais 

(mg/L) 

Antocianinas 

coradas (u.a.) 

Tawny SPA 1 7,39±0,13e 0,791±0,01b 42,0±4,95b 1,6±0,04a 

Tawny SPA 2 13,52±0,00g 0,641±0,03a 339,1±4,33c 4,7±0,24b 

Tawny RZ  8,76±1,16f 0,855±0,02b 36,8±2,47b 1,6±0,33a 

Tawny Reserva 5,70±0,20d 1,406±0,02c 11,4±2,47a 0,6±0,26a 

Porto Tawny 10 anos 5,04±0,14c 1,431±0,04c 2,6±1,24a 0,6±0,16a 

Porto Tawny 20 anos 2,53±0,11a 3,091±0,06e 7,4±0,62a 0,2±0,06a 

Porto Tawny 40 anos 4,00±0,01b 2,836±0,01d 7,4±0,62a 0,3±0,16a 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não são significativamente diferentes (teste de Tukey, p  

0,05).  

1.3. Índice de polifenóis totais, não flavonóides, flavonóides, 

pigmentos totais e pigmentos poliméricos 

Os compostos fenólicos totais, flavonóides e não flavonóides, pigmentos totais e 

pigmentos poliméricos dos diferentes vinhos do Porto Tawny estudados estão 

apresentados nas Figuras 33, 34 e no Quadro 10. Os vinhos do Porto Tawny SPA 2 e 

b

c

b
a a a a

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tawny SPA 1 Tawny SPA 2 Tawny RZ Tawny

Reserva

Porto Tawny

10 anos

Porto Tawny

20 anos

Porto Tawny

40 anos

Antocianinas totais (mg/L)



60 

  

Tawny RZ (512-506 g/L), apresentaram os teores significativamente mais elevados de 

compostos fenólicos totais e o vinho do Porto Tawny 20 anos (425 g/L), o teor de 

compostos fenólicos totais significativamente menor. Por outro lado, o vinho do Porto 

Tawny SPA 2 foi o vinho que apresentou os teores de compostos fenólicos não-

flavonóides significativamente mais baixos (93 g/L), e o vinho do Porto Tawny 40 anos 

os teores de compostos fenólicos não-flavonóides mais elevados (156 g/L). Segundo 

Singleton (1987) os compostos fenólicos não flavonóides têm um papel importante nas 

oxidações que conduzem ao acastanhamento dos vinhos. Para os compostos fenólicos 

flavonóides o vinho do Porto Tawny SPA 2 apresentou o teor mais elevado (418 g/L) e o 

vinho do Porto Tawny 20 anos o teor significativamente mais baixo (289 g/L), este 

resultados estão de acordo com os valores obtidos para as antocianinas totais (Quadro 9). 

Figura 33. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Tawny, quanto ao índice de polifenóis 

totais, compostos fenólicos totais, não flavonóides e flavonóides. 
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Figura 34. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Tawny, quanto aos pigmentos totais e 

pigmentos poliméricos. 

Quadro 10. Índice de polifenóis totais (IPT), compostos fenólicos totais, não flavonóides, 

flavonóides, pigmentos totais e pigmentos poliméricos dos vinhos do Porto Tawny estudados 

(média ± DP).  

Vinho  I.P.T. Compostos 

fenólicos 

totais (g/L 

ác. gálico) 

Não flavonóides 

(g/L ác. gálico) 

Flavonóides 

(g/L ác. gálico) 

Pigmentos 

totais (u.a*) 

Pigmentos 

poliméricos 

(u.a*) 

Tawny SPA 1 12±1a 429±24a 103±3b 326±21a 7,83±0,21d 2,14±0,13b 

Tawny SPA 2 
14±1a 512±20 a 93±3 a 418±16b 20,05±0,07e 2,46±0,33b 

Tawny RZ  
14±0a 506±11a 116±1c 389±12b 7,27±0,14c 2,62±0,61b 

Tawny 

Reserva 

12±1a 433±43a 125±1d 308±42a 2,98±0,07b 1,60±0,33a, b 

Porto Tawny 

10 anos 

13±1a 461±26a 122±1c, d 339±25b 2,70±0,18b 1,31±0,22a 

Porto Tawny 

20 anos 

11±0a 425±12a 136±1e 289±11a 0,81±0,00a 0,40±0,07a 

Porto Tawny 

40 anos 

13±0a 487±2a 156±1f 331±1a 1,16±0,07a 0,73±0,22a 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  

0,05). *u.a- unidades de absorvância 

O vinho do Porto Tawny SPA 2 foi o que apresentou o teor em pigmentos totais 

(20,05 u.a) mais elevado e o vinho do Porto Tawny RZ o valor mais elevado de pigmentos 

poliméricos (2,62 u.a), os menores valores de pigmentos totais (0,81 u.a) e de pigmentos 

poliméricos (0,40 u.a) foram registados no vinho do Porto Tawny 20 anos. Os valores 

obtidos para os pigmentos totais poderão estar relacionados com o envelhecimento do 
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vinho, processo onde ocorre a precipitação e perda de compostos fenólicos. Segundo 

Bakker et al. (1986) a cor dos vinhos está maioritariamente dependente do pH e da 

concentração em pigmentos totais, a autoassociação de antocianinas e a co-pigmentação 

também podem ser responsáveis pelas mudanças de cor observadas durante o 

envelhecimento dos vinhos do Porto. A diminuição da cor no envelhecimento do vinho, 

pode estar relacionada com a precipitação de moléculas poliméricas de elevado peso 

molecular ou pelo facto das moléculas poliméricas que contêm as antocianinas 

apresentarem menor coloração que os monómeros (Bakker 1986). 

1.4. Antocianinas monoméricas e perfil dos ácidos fenólicos por 

HPLC 

No Quadro 11, estão apresentadas as concentrações das diferentes antocianinas 

monoméricas dos vinhos do Porto Tawny (Tawny SPA 1, Tawny SPA 2 e Tawny RZ) 

estudados. Não sendo detectadas antocianinas monoméricas nos vinhos do Porto Tawny 

Reserva, 10 anos, 20 anos e 40 anos. Estes resultados estão de acordo com os resultados 

obtidos para o teor de antocianinas totais (Quadro 9). 

Pela leitura do Quadro 11 a delfinidina-3-monoglucósido apenas foi detectada e 

quantificada no vinho do Porto Tawny SPA 2 (0,54 mg/L). Também a cianidina-3-

monoglucósido, petunidina-3-monoglucósido, peonidina-3-monoglucósido e malvidina-

3-monoglucósido (respectivamente com, 10,2 mg/L; 14,9 mg/L; 6,09 mg/L e 53,94 

mg/L), apresentaram a concentração mais elevada no vinho do Porto Tawny SPA 2. Esta 

observação pode ser explicada pelo facto de que quanto mais jovens forem os vinhos do 

Porto Tawny, maior será o seu teor em antocianinas monoméricas. Como se pode 

constatar no Quadro 11, as categorias de vinhos do Porto Tawny superiores como o 

Reserva, 10 anos, 20 anos e 40 anos já não apresentam antocianinas monoméricas 

detectáveis na sua composição pois ao longo do envelhecimento de um vinho “tinto” 

assiste-se a uma diminuição de antocianinas monoméricas que depende tanto das 

condições de armazenamento como das características iniciais do vinho. 

No grupo das antocianinas acetiladas, os valores mais elevados foram determinados 

para a delfinidina-3-acetilglucósido e malvidina-3-acetilglucósido (5,04 mg/L e 8,06 

mg/L, respectivamente) também no vinho do Porto Tawny SPA 2. No grupo das 

antocianinas cumariladas, a delfinidina-3-p-cumarilglucósido, peonidina-3-p-

cumarilglucósido, malvidina-3-p-cumarilglucósido só foram detectadas e quantificadas 
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novamente no vinho do Porto Tawny SPA 2 (1,19 mg/L; 1,69 mg/L e 11,4 mg/L, 

respectivamente). Estes resultados podem ser explicados pelo facto da concentração dos 

diferentes tipos de antocianinas estar relacionada com a idade dos vinhos; sendo que em 

vinhos com mais tempo de envelhecimento, o perfil das antocianinas monoméricas 

apresenta menor quantidade de antocianinas livres quando comparado com um vinho 

jovem (Cheynier et al., 2006; Fulcrand et al., 2006). 

Nos vinhos do Porto Tawny analisados, a malvidina foi a antocianina mais 

abundante quer nas antocianinas glucosiladas, acetiladas ou cumariladas. A malvidina 

monoglucosiladas, é a que apresenta os teores mais elevados, seguidos da malvidina 

cumarilada e por último a malvidina acetilada. Segundo Romero e Bakker (2000b) as 

antocianinas cianidina-3-monoglucósido, delfinidina-3-monoglucósido, petunidina-3-

monoglucósido e peonidina-3-monoglucósido geralmente aparecem em vinhos do Porto 

em concentrações mais baixas que a malvidina-3-monoglucósido e as suas formas 

acetiladas. Enquanto que as formas acetiladas destas 4 antocianinas aparecem em 

quantidades vestigiais ou mesmo indetectáveis (Bakker e Timberlake, 1985a e 1985b). 

No Quadro 12, são apresentadas as concentrações dos diferentes ácidos fenólicos 

determinados nos diferentes vinhos do Porto Tawny. Constatou-se que o vinho do Porto 

Tawny SPA 2 apresentou os valores mais elevados para o ácido trans-caftárico, isómero 

do ácido coutárico, ácido coutárico e ácido ferúlico respectivamente, com 19,75; 9,67; 

0,56 e 1,22 mg/L.  

O vinho do Porto 20 anos apresentou valores reduzidos na concentração do ácido 

trans-caftárico, isómero do ácido coutárico, ácido coutárico, ácido cafeíco e ácido 

ferúlico respectivamente de 2,07; 1,74; 0,19; 0,97 e 0,12 mg/L. O vinho do Porto Tawny 

SPA 1 e o vinho do Porto Tawny Reserva apresentam valores baixos para o ácido 4-

hidroxicumárico com 0,28 mg/L, o vinho do Porto Tawny SPA 2 para o etil éster do ácido 

coumárico (0,19 mg/L). O vinho do Porto Tawny RZ, Tawny Reserva, Tawny 20 anos 

apresentam valores muito reduzidos para o etil éster do ácido cafeíco e para o ácido 

ferúlico com respectivamente 0,25; 0,12 mg/L. 

O ácido coumárico, cafeíco e ferúlico são compostos que se oxidam rapidamente e 

estão na origem do acastanhamento do vinho pela ação da enzima polifenoloxidase. Este 

aspecto é balançado na uva, pela presença de glutationa que reage com o ácido 

hidroxicinâmico oxidado originando composto incolor (Moreno-Arribas e Polo, 2009). 

Posto isto, verifica-se que valores superiores foram encontrados em vinhos mais jovens 

(Quadro 12) e que os valores obtidos são concordantes com o encontrado na bibliografia. 
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Na Figura 35 e no Quadro 13, são apresentadas as concentrações do ácido gálico e 

da catequina para os diferentes vinhos do Porto Tawny estudados. O ácido gálico 

apresentou os teores mais elevados no vinho do Porto Tawny 20 anos (7,16 mg/L) e o 

teor mais baixo no vinho do Porto Tawny SPA 2 (0,73 mg/L). A concentração de 

catequina é mais elevada no vinho do Porto Tawny SPA 1 (5,96 mg/L) e inferior no vinho 

do Porto Tawny 40 anos (4,03 mg/L). No vinho tinto a catequina e o ácido gálico são os 

compostos fenólicos em maior abundância. De acordo com Amarante (2005), o contacto 

com a madeira e o tempo de envelhecimento, influência o vinho num enriquecimento em 

ácidos fenólicos, nomeadamante em ácido gálico devido à hidrólise dos taninos da 

madeira de carvalho e à degradação da lignina. Os vinhos envelhecidos tendem a 

acumular um maior teor de ácido gálico em relação aos vinhos mais jovens, 

provavelmente por hidrólise de taninos, enquanto alguns flavonóides tendem a diminuir 

ou até mesmo desaparecer. Paralelamente a condensação dos taninos entre si, gera 

polímeros de longas cadeias e de elevado peso molecular, que sendo insolúveis, 

precipitam com o tempo. A degradação das antocianas leva a uma diminuição da cor 

vermelha, já a degradacão parcial dos taninos aumenta a cor amarela do vinho. Também, 

de acordo com Del Alamo Sanza et al. (2004) a evolução de compostos fenólicos de baixo 

peso molecular em vinhos tintos, em função dos diferentes tipos de madeira e diferentes 

tempos de envelhecimento verificou um aumento nos níveis de ácido gálico e ácido 

ferúlico e um decréscimo no ácido vanílico no período de envelhecimento. Os dados 

obtidos são concordantes com a bibliografia encontrada pois observa-se um aumento dos 

valores com a idade, embora não linear talvez devido a serem vinhos de lote. Segundo 

Ribéreau-Gayon et al. (2006b), a catequina possui um papel importante no aparecimento 

de colorações castanhas nos vinhos no processo de oxidação quimica, uma vez, que os 

compostos ο-difenol são os mais susceptíveis a estes fenômenos.  
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Quadro 11. Antocianinas monoméricas (mg/L), determinados por HPLC, dos vinhos do Porto Tawny (média ± DP). 

Vinho do 

Porto Tawny 
Del-3-Glc Cya-3-Glc Pet-3-Glc Peo-3-Glc Mal-3-Glc Del-3-AcGlc 

Cya-3-

AcGlc 

Pet-3-

AcGlc  

Peo-3-

AcGlc 

Mal-3- 

AcGlc 

Del-3-

CoGlc 

Cya-3-

CoGlc 

Pet-3-

CoGlc 

Peo-3-

CoGlc 

Mal-3-

CoGlc 

Tawny SPA 1 n.d  0,47 ± 0,04a 0,83± 0,03a 0,95 ± 0,06b 
5,89 ± 0,03b 2,08 ± 0,03a 

n.d  n.d 0,39 ± 0,02a 
1,37 ±  

0,02b 
n.d  n.d n.d n.d  

1,15 ± 

0,01b 

Tawny SPA 2 0,54 ± 0,01  10,20 ± 0,24b 14,90± 0,41b 6,09 ± 0,02c 53,94 ± 1,18c 5,04 ± 0,09b 0,42 ± 0,00  n.d 0,34 ± 0,03a 8,06 ± 0,13c 
1,19 ± 

0,08  
n.d n.d 

1,69 ± 

0,06  

11,4 ± 

0,43c 

Tawny RZ  n.d  n.d n.d n.d 1,35 ± 0,01a 1,93 ± 0,03a n.d  n.d n.db 0,81 ± 0,04a n.d  n.d n.d n.d  n.d 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  0,05). 

Del-3-Glc (delfinidina-3-monoglucósido), Cya-3-Glc (cianidina-3-monoglucósido), Pet-3-Glc (petunidina-3-monoglucósido), Peo-3-Glc (peonidina-3-monoglucósido), Mal-3-Glc (malvidina-3 monoglucósido), 

Del-3-AcGlc (delfinidina-3-acetilglucósido), Cya-3-AcGlc (cianidina-3-acetilglucósido), Pet-3-AcGlc (petunidina-3-acetilglucósido), Peo-3-AcGlc (peonidina-3-acetilglucósido), Mal-3-AcGlc (malvidina-3-

acetilglucósido), Del-3-CoGlc (delfinidina-3-p-cumarilglucósido), Cya-3-CoGlc (cianidina-3-p-cumarilglucósido), Pet-3-CoGlc (Petunidina-3-p-cumarilglucósido), Peo-3-CoGlc (peonidina-3-p-

cumarilglucósido), Mal-3-CoGlc (malvidina-3-p-cumarilglucósido). 

 

Quadro 12. Ácidos fenólicos (mg/L), determinados por HPLC, dos vinhos do Porto Tawny estudados (média ± DP). 

Vinho do Porto 

Tawny 

ácido trans-

caftárico  

ácido 2-S-

glutationilcaftárico  

isómero do ácido 

coutárico  

ácido 

coutárico  
ácido cafeíco  

ácido 4-

hidroxicumarico 
ácido ferúlico  

etil éster do 

ácido cafeíco 

etil éster do ácido 

coumárico  

Tawny SPA 1 14,59 ± 0,09c 0,68 ± 0,04b 5,38 ± 0,11c 0,31 ± 0,04a 2,64 ± 0,02c,d 0,28 ± 0,003a 0,19 ± 0,02a 0,46± 0,14d 0,82 ± 0,02d 

Tawny SPA 2 19,75 ± 0,48d n.d 9,67 ± 0,29d 0,56 ± 0,40a 2,44 ± 0,01c,b 0,29 ± 0,11a 1,22 ± 0,03a,b 0,30 ± 0,01a 0,19 ± 0,02d 

Tawny RZ  14,67 ± 0,09c 0,54 ± 0,07b 5,73 ± 0,16c 0,36 ± 0,03a 2,94 ± 0,57d 0,32 ± 0,113a 0,29 ± 0,09a 0,53 ± 0,013d 0,82 ± 0,01c,d 

Tawny Reserva 6,35 ± 0,01b 0,84 ± 0,01c 2,94 ± 0,00b 0,27 ± 0,01a 2,12 ± 0,02b 0,28 ± 0,01a 0,47 ± 0,00a,b 0,25 ± 0,19c 0,67 ± 0,02b 

Porto Tawny 10 anos 7,05 ± 0,03b 0,93 ± 0,00c 3,31 ± 0,03b 0,40 ± 0,00a 2,69 ± 0,21c,d 0,49 ± 0,00a 0,34 ± 0,00a 0,37 ± 0,01e 0,90 ± 0,02b 

Porto Tawny 20 anos 2,07 ± 0,04a 0,56 ± 0,01b 1,74 ± 0,04a 0,19 ± 0,00a 0,97 ± 0,01a 0,68 ± 0,00b 0,12 ± 0,00b n.d 0,53 ± 0,01c 

Porto Tawny 40 anos 2,51 ± 0,01a 0,82 ± 0,03c 1,90 ± 0,28a 0,28 ± 0,00a 1,16 ± 0,00a  0,88 ± 0,00b 0,17 ± 0,01b n.d 0,67 ± 0,00a 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  0,05).
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Figura 35. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Tawny, quanto ao ácido gálico 

e à catequina. 

Quadro 13. Ácido gálico e catequina (mg/L) dos vinhos do Porto Tawny estudados (média ± 

DP).  

Vinhos do Porto Tawny Ácido gálico Catequina 
  

Tawny SPA 1 2,21 ± 0,19a 5,96 ± 0,22d 

Tawny SPA 2 0,73 ± 0,16a 5,92 ± 0,11d 

Tawny RZ  2,39 ± 0,34a 5,56± 0,02c,d 

Tawny Reserva 6,35 ± 1,22b 4,51 ± 0,07b 

Porto Tawny 10 anos 3,49 ± 1,23a,b 4,58 ± 0,03b 

Porto Tawny 20 anos 7,16 ± 1,82b 5,39 ± 0,01c 

Porto Tawny 40 anos 6,04 ± 0,24b 4,03 ± 0,16a 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de 

Tukey p ≤ 0,05). 
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1.5. Caracterização cromática dos vinhos do Porto Tawny  

Procedeu-se ainda à avaliação dos parâmetros cromáticos pelo método CIELab. 

Pela análise da Figura 36 e do Quadro 14 verifica-se que existem diferenças significativas 

nos parâmetros L* (luminosidade), a* (coordenada vermelha), b* (coordenada amarelo), 

C* (cromaticidade) e h (tonalidade) dos vinhos do Porto Tawny estudados. 

Das amostras de vinho do Porto Tawny analisadas, o vinho do Porto Tawny SPA 

2 foi o que apresentou um valor de L* mais baixo (menor luminosidade) e o vinho do 

Porto Tawny 20 anos o que apresentou o valores de L* mais elevados, o que se traduz em 

vinhos mais claros (Quadro 14, Figura 37). O vinho que possui uma maior concentração 

em antocianinas (vinho do Porto Tawny SPA 2) foi o que apresentou o valor de L* inferior 

(menor luminosidade), o que se traduz num vinho com maior intensidade de cor (13,52 

u.a,) o que está de acordo com os dados apresentados no Quadro 9 para a intensidade de 

cor. 

As coordenadas de cromaticidade a* e b* indicam os dois eixos de cores 

antagónicas: o eixo a* que varia de verde a vermelho e o eixo b* que varia de azul a 

amarelo. O vinho do Porto Tawny SPA 2 apresenta maior valor de a* e o vinho do Porto 

Tawny 40 anos o menor valor, logo o vinho do Porto Tawny SPA 2 está situado nos 

vermelhos mais intensos e o vinho do Tawny 40 anos mais próximo do zero, na zona dos 

castanhos que serão a junção das cores verde e vermelho (Figura 37). O aumento dos 

valores de L* e a diminuição dos valores de a* estão de acordo com outros trabalhos 

reportados por Gil-Munoz et al. (1997) e Cosme et al. (2007). 

O vinho do Porto Tawny Reserva apresenta o valor de b* mais elevado enquanto 

o vinho do Porto Tawny SPA 2 apresenta o menor valor de b*. Há de novo semelhança 

entre o vinho do Porto Tawny Reserva e o vinhos do Porto Tawny mais velhos (Porto 

Tawny 40 anos) sendo ambos os que apresentam valores mais elevados de b*. O aumento 

da coordenada cromática b* indica um desvio da cor no sentido da tonalidade amarela o 

que é confirmado pelos valores da análise e pelo parâmetro visual (Figura 37). Estes 

resultados podem ser fundamentados com a bibliografia anteriormente descrita, na 

medida em que a fermentação alcoólica e/ou a adição de aguardente vínica levam à 

presença de acetaldeído, o acetaldeído induz à polimerização de compostos como os 

taninos e a reações entre os 3-falvonóis e as antocianinas, destas reações resultam novos 

pigmentos mais estáveis que durante o período de armazenamento e envelhecimento se 

alteram de vermelho intenso para vermelho-acastanhado. Por outras palavras; estes 
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resultados devem-se a fenómenos oxidativos que ocorrem ao longo do processo de 

envelhecimento destes vinhos. 

O parâmetro C* (cromaticidade) permite caracterizar a concentração ou saturação 

da cor global e o parâmetro h (tonalidade) permite avaliar o tom de cor. O maior valor de 

h foi observado para o vinho do Porto Tawny 20 anos (1,55) e o menor valor de h para o 

vinho do Porto Tawny SPA 2 que se situam no primeiro e no segundo quadrante 

respetivamente. A cor caraterística dos vinhos da categoria Tawny deve-se a pigmentos 

como a vitisina A que fazem mudar a cor para o laranja (Mateus e de Freitas, 2001) por 

isso vinhos mais velhos, apresentam um maior valor de h e maior oxidação. 

No parâmetro C* observou-se o inverso, tendo o vinho do Porto Tawny SPA 2 o 

maior valor (36,02) e o menor valor foi observado no vinho do Porto Tawny 20 anos 

(12,02), podemos dizer que o primeiro é um vinho situado nos tons vermelhos e o 

segundo nos castanhos/amarelos (Figura 37).  

Os resultados são concordantes com os que foram observados por Timberlake e 

Bridle (1980 e 1983), pois há correlações altas entre os parâmetros L* e a* e entre L* e 

C*. Estas correlações indicam que a cor vermelha é a cor dominante em vinhos do Porto 

Tawny jovens e o conteúdo elevado de pigmentos traduz-se em vinhos mais escuros e 

com valores de C* superiores. Também são concordantes com os obtidos por Bakker 

Bridle e Timberlakeet al. (1986) em que há pequena correlação entre os parâmetros h e C* 

e que em vinhos do Porto Tawny jovens variam mais em cromaticidade do que em 

tonalidade. 

Figura 36. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Tawny, quanto aos parâmetros cromáticos 

L*, a*, b*, C* e h, pelo método CIELab.
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Quadro 14. Características cromáticas dos vinhos do Porto Tawny estudados (média ± DP).  

Vinho L*  a*  b*  C*  h  

Tawny SPA 1 85,1±0,1c 20,85±0,04d 8,56±0,09b 22,54±0,00d 0,39±0,00b 

Tawny SPA 2 72,7±0,0a 35,86±0,20f 3,40±0,10a 36,02±0,18f 0,09±0,00a 

Tawny RZ  83,2±0,1 b 22,60±0,08e 12,76±0,03d 25,96±0,09e 0,52±0,00c 

Tawny Reserva 89,9±0,4d 22,60±0,08e 17,54±0,34f 20,13±0,22c 1,06±0,01d 

Porto Tawny 10 anos 91,0±0,4e 9,88±0,14c 15,38±0,12e 17,58±0,11b 1,07±0,00d 

Porto Tawny 20 anos 96,3±0,2g 8,51±0,02b 12,02±0,03c 12,02±0,03a 1,55±0,00f 

Porto Tawny 40 anos 94,0±0,0f 0,55±0,15a 17,06±0,07f 17,10±0,07b 1,50±0,00e 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  

0,05). 

 
Figura 37. Gráfico 3D de dispersão de b* vs. L* e a * (CIElab.sta 3v*35c) dos vinhos do Porto 

Tawny analisados. 
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1.6. Perfil sensorial dos vinhos do Porto Tawny 

Como foi referido no capítulo de material e métodos foi efetuada uma Análise 

Descritiva Quantitativa (ADQ), utilizando-se fichas de prova para o vinho do Porto 

Tawny com os descritores adaptados de Monteiro et al. (2014) (anexo 1).  

O perfil sensorial de cada um dos vinhos é mostrado graficamente na Figura 38 em 

que a média dos valores atribuídos pelos provadores a cada atributo é marcado no eixo 

correspondente. O centro da figura representa o ponto de menor valor da escala utilizada 

na avaliação, enquanto a intensidade aumenta do centro para a periferia. O perfil sensorial 

revela-se quando se faz a conexão dos pontos.  

Pela análise da Figura 38 verificamos que o vinho do Porto Tawny 40 anos se 

destaca pelos descritores Equilibrado, Aroma a frutos secos, Sensação macio, Alourado 

e Limpo, e o vinho do Porto Tawny 20 anos também se destaca pelos descritores Alourado 

e Limpo.  

No Quadro 15 está representada a pontuação média de cada atributo. Os valores 

com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p≤0,05, Teste de Duncan) 

para o descritor avaliado. Pela análise do Quadro 15 verificamos que existem diferenças 

significativas nos atributos Alourado e Limpo apresentando os vinhos Porto Tawny 20 

anos e o vinho do Porto Tawny 40 anos o valor mais elevado para estes parâmetros e o 

vinho do Porto Tawny SPA 2 o valor mais baixo. Os vinhos sofrem várias alterações com 

maior consequência na cor e no aroma (Barbe et al., 2008). A cor Alourada do vinho do 

Porto Tawny está assim relacionada com estes fenómenos de oxidação que decorrem 

durante o envelhecimento. 
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Figura 38. Gráfico aranha com perfil sensorial dos vinhos do Porto Tawny avaliados. 

Em relação aos descritores do aroma e flavour, Aroma a madeira e Aroma a 

torrado, também se verificaram diferenças significativas. O vinho com um Aroma a 

madeira significativamente diferente é o vinho do Porto Tawny de 40 anos. O vinho do 

Porto Tawny SPA 2 apresenta um menor valor para este descritor. Para o descritor Aroma 

a torrado o maior valor encontra-se no vinho do Porto Tawny Reserva e o menor nos 

vinhos do Porto Tawny SPA 2 e Tawny SPA 1. Segundo o estudo realizado por Vilela et 

al. (2015) há evidências de relação entre os atributos Cor alourado e Aroma madeira e 

os descritores do aroma e flavor, Aroma a madeira e Aroma a torrado. Bakker e Clarke 

(2011), afirmaram que o envelhecimento em madeira e a presença de álcool, assegura aos 

vinhos elevados teores extrativos em madeira; em especial de β-metil-γ-octalactona.  

No que diz respeito ao sabor, o descritor Ácido também apresentou diferenças 

significativas, tendo sido registado um maior valor no vinho do Porto Tawny RZ e um 

menor valor no vinho do Porto Tawny 40 anos. Estes dados observados na análise 

sensorial estão de acordo com os valores de acidez determinados nos vinhos (Quadro 7). 

Por fim, na sensação e fim de boca, os descritores Sensação macio, Sensação 

adstringente, Equilibrado e Persistente também apresentaram diferenças significativas 

entre os vinhos.  
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Quadro 15. Média da pontuação para cada descritor após avaliação sensorial dos vinhos do Porto 

Tawny (média±desvio padrão).  

Descritores  Tawny SPA 1 Tawny SPA 2 Tawny RZ Tawny 

Reserva 

Porto Tawny 

10 anos 

Porto Tawny 20 

anos 

Porto 

Tawny 

40 anos 

Alourado  3,1±0,8b 2,5±1,01a 3,2±1,0b 4,0±0,76c 4,0±0,84c 5,0±0,37d 5,0±1,39d 

Limpo  4,5±0,46a,b 4,0±0,46a 4,4±0,55a,b 4,8±0,46a,b 4,8±0,46a,b 5,0±0,37b 5,0±0,46b 

Aroma frutado  2,4±0,65a 3,0±0,73a 2,3±0,92a 2,0±0,93a 2,4±0,91a 2,4±0,91a 2,8±1,20a 

Aroma frutos 

vermelhos  
2,1±0,91a 2,5±0,78a 2,0±1,17a 1,8±1,25a 2,0±1,03a 2,3±0,97a 2,0±0,99a 

Aroma álcool  3,4±0,91a 3,3±1,02a 3,5±1,11a 3,3±0,71a 3,3±0,50a 2,9±0,79a 2,8±0,35a 

Aroma floral  1,7±1,10a 1,8±0,69a 2,0±0,82a 2,0±1,04a 2,4±0,97a 2,1±0,85a 2,5±0,74a 

Aroma frutos secos  2,1±1,24a 1,8±1,10a 2,0±1,01a 2,3±1,24a 2,6±0,95a 2,8±1,13a 3,5±0,76a 

Aroma a madeira  1,4±0,61a 1,3±0,60a 1,5±0,6a, b 2,3±0,52a,b,c 2,5±0,68b,c 3,1±0,93b 3,3±1,07 b 

Aroma a compota  1,7±1,12a 1,5±0,90a 1,4±0,84a 2,3±0,99a 1,9±1,03a 1,9±1,12a 2,5±1,06 a 

Aroma a canela  1,4±0,64a 1,3±0,74a 1,5±0,74a 2,0±1,10a 2,3±0,73a 2,3±0,92a 2,3±1,04a 

Aroma a caramelo  1,3±0,75a 1,3±0,76a 1,6±0,61a 2,0±1,07a 2,1±0,78a 2,3±0,96a 2,5±0,64 a 

Aroma a torrado  1,3±0,63a 1,3±0,74a 1,4±0,74a 2,5±0,82b 1,9±0,76a,b 2,1±1,01a,b 2,3±0,93a, b 

Doce  3,3±1,00a 3,0±1,11a 2,9±0,99a 3,3±0,93a 3,3±0,90a 3,5±0,94a 3,8±1,19a 

Ácido  3,1±1,09b,c 3,3±1,16c 3,4±0,98c 3,0±0,89b,c 2,8±0,73a, b,c 2,3±0,53a,b 2,0±0,88a 

Sensação macio  2,5±0,86ab 2,3±0,83a 2,2±0,68a 2,8±0,35a,b 3,3±0,53b,c 3,8±0,70c,d 4,3±0,92d 

Flavour alcoólico  4,4±0,79a 4,3±0,75a 4,1±0,84a 3,8±0,92a 3,1±0,55a 3,3±0,76a 4,0±1,06a 

Sensação 

adstringente  
2,8±0,80a,b 3,0±1,03a,b 3,2±1,03a,b 3,3±0,56b 2,6±0,62a,b 2,4±0,79a,b 2,3±0,71a 

Equilibrado  2,3±0,67a,b 2,3±0,70a,b 2,1±0,70a 2,3±0,75a,b 3,0±0,56b,c 2,9±0,60b,c 3,5±0,56c 

Encorpado  2,5±1,10a 2,8±1,07a 2,1±1,10a 2,5±0,52a 2,9±0,50a 3,0±0,61a 3,3±0,99a 

Persistente  2,8±0,70a,b 2,5±0,70a 2,3±0,85a 2,5±0,68a 2,9±0,80a,b 3,4±0,64a,b 3,8±1,31b 

Vinhos com a mesma letra na mesma linha não apresentam diferenças significativas (teste de Duncan, p  

0,05).  

O descritor a Sensação adstringente, como consta na Figura 38, apresenta valores 

decrescentes para os vinhos do Porto Tawny Reserva, Tawny RZ, Tawny SPA 2, Tawny 

SPA 1, Porto Tawny 10 anos, Porto Tawny 20 anos e Porto Tawny 40 anos; o que segundo 

Oliveira et al. (2015) indica que ao longo do período de envelhecimento o vinho sofre 

modificações nas propriedades sensoriais, pelas proantocianidinas (taninos condensados) 

há diminuição da adstringência e pelas antocianinas e pigmentos derivados uma 

estabilização na cor. 

Nos descritores Sensação macio, Equilibrado e Persistente obtiveram-se valores 

idênticos, no entanto, o vinho do Porto Tawny 40 anos foi mais pontuado nestes 

descritores e o vinho do Porto Tawny RZ o menos pontuado. O aumento da sensação de 

Macio é explicada pela polimerização dos taninos decorrentes do envelhecimento dos 

vinhos (Vilela et al., 2015). O vinho significativamente mais Adstringente foi o vinho do 

Porto Tawny Reserva e o menos adstringente o vinho do Porto Tawny 40 anos.  
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A Figura 39 apresenta os resultados obtidos na Análise de Cluster (distância 

euclideana média, método UPGMA – unweighted pair-group average) após a análise 

sensorial dos diferentes vinhos. No dendograma (Figura 39), é possível observar a 

formação de quatro grupos. Grupo 1: constituído pelo vinho do Porto Tawny 40 anos; 

Grupo 2 formado pelos vinhos do Porto Tawny 10 anos e Porto Tawny 20 anos; Grupo 3 

com apenas uma vinho, vinho do Porto Tawny Reserva; Grupo 4 formado por três vinhos 

Tawnies: vinho do Porto Tawny SPA 2, Tawny RZ e Tawny SPA 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de árvore: Dendograma (análise de clusters) dos diferentes vinhos do Porto 

Tawny avaliados sensorialmente.  

A análise em componentes principais (PCA) é caracterizado por identificar as 

dimensões ao longo das quais os dados se encontram mais dispersos. Desta forma, 

conseguimos identificar as dimensões que melhor diferenciam o conjunto de dados em 

análise, ou seja, os seus componentes principais. Usando esta técnica, é possível realçar 

as semelhanças e diferenças neles existentes através da identificação de padrões. Quando 

identificados os padrões, o número de dimensões a analisar pode ser reduzido sem que 

haja uma perda significativa de informação, pois o foco recai sobre a análise das 

dimensões principais que caracterizam o conjunto de dados (Hair et al., 2009).  

Na PCA dos vinhos do Porto Tawny o primeiro componente (PC1) contribuiu com 

83,01% da variância total e o segundo (PC2) com 9,24%, representando os dois primeiros 

eixos fatoriais (92,25%) na variância total (Figura 40).  

Avaliando a projeção das Figuras 40 e do Quadro 15, é possível visualizar a 

distribuição espacial das amostras avaliadas sensorialmente.  
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O grupo composto pelos vinhos do Porto Tawny Reserva, Tawny RZ, Tawny SPA 

1 e Tawny SPA 2 situa-se nos quadrantes positivos da PC1 e positivo e negativo da PC2. 

Estes vinhos são então caracterizados sensorialmente pelos atributos Sabor ácido, 

Sensação adstringente, Aroma a álcool, Aroma a frutos vermelhos, Aroma frutado e 

Flavour a álcool. 

Figura 40. Projeção da cov-PCA dos atributos sensoriais das amostras de vinhos do Porto Tawny 

avaliados sensorialmente.  

Nos quadrantes negativos da PC1 e positivo e negativo da PC2 encontramos as 

amostras de vinho do Porto Tawny 10 anos, Porto Tawny 20 anos e Porto Tawny 40 anos. 

Os descritores Alourado, Limpo, Aroma frutado, Aroma a frutos vermelhos, Aroma floral, 

Aroma frutos secos, Aroma a madeira, Doce, Ácido, Sensação macio, Flavor alcoólico, 

Sensação adstringente, Equilibrado, Encorpado, Persistente presentes no vinho do Porto 

estão de acordo com Vilela et al. (2015).  
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Para melhor compreendermos quais os principais parâmetros, analíticos ou 

sensoriais, que melhor caracterizam as nossas amostras de vinhos, foi efetuada uma 

Análise em Componentes Principais baseada na correlação dos dados analíticos e 

sensoriais (Figura 41). Após a análise da PCA, verificamos que as amostras de vinho se 

agrupam de uma forma semelhante à da PCA dos parâmetros sensoriais (Figura 

40).Também aqui se destacam dois grupos idênticos à primeira PCA tirando o fato do 

vinho do Porto Tawny Reserva, neste caso, ter mudado de grupo. 

Figura 41. Projeção da corr-PCA dos parâmetros sensoriais e analíticos avaliados nas amostras 

de vinho do Porto Tawny.  

Nos Quadros 16 e 17 estão representadas as correlações entre os dados sensoriais e 

os parâmetros físico-químicos avaliados. As correlações marcadas a vermelho são 

significativas para p <0,05000.  

Numa breve análise, para o descritor Alourado há correlações positivas e 

significativas com as análises os parâmetros CIELab L*, hº e tonalidade corante. Estes 

valores aumentarão proporcionalmente com a idade dos vinhos, já os parâmetros a*, C*, 

intensidade corante, antocianinas coradas, pigmentos poliméricos e totais apresentam 

valores contrários, ou seja, irão decrescer com o aumento da idade dos vinhos, logo têm 

correlação negativa. Por exemplo um vinho menos alourado terá um maior valor de a*.  
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O descritor Limpo apresenta correlações positivas para os parâmetros L*, b*, hº, 

tonalide corante e não flavonóides e negativas para a*, C*, intensidade corante, 

antocianinas totais, antocianinas coradas, pigmentos poliméricos, pigmentos totais, 

flavonóides.  

O descritor Doce apresenta correlações positivas com os parâmetros L*, hº, 

tonalidade corante, não flavonóides e negativas no a*, intensidade corante e pigmentos 

poliméricos.  

Por sua vez, o descritor Sensação macio está positivamente correlacionado com 

os valores de L*, hº, e tonalidade corante e negativamente com a*, C*, intensidade 

corante e pigmentos poliméricos.  

Para finalizar a Persistência dos vinhos na boca está correlacionada positivamente 

com os valores hº, tonalidade corante e massa volúmica e negativamente com os valores 

de a*, intensidade corante e pigmentos poliméricos.  
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Quadro 16. Correlações entre os dados sensoriais e os parâmetros físico-químicos avaliados nos vinhos do Porto Tawny. As correlações marcadas a vermelho são 

significativas para p<0,05000.  

 L* a* b* C* h* Intensidade 

corante 

(u.a.) 

Tonalidade 

corante 

Antocianinas 

totais (mg/L) 

Antocianinas 

coradas 

(u.a.) 

Pigmentos 

poliméricos 

(u.a.) 

Pigmentos 

totais (u.a.) 

Alourado  0,939704  -0,901304  0,719303  -0,900223  0,994421  -0,886715  0,944021  -0,683491  -0,855283  -0,954472  -0,865405 

Limpo  0,993523  -0,916237  0,801096  -0,968883  0,964538  -0,804384  0,834731  -0,841555  -0,958617  -0,895428  -0,959632 

Aroma frutado  -0,495476  0,144754  -0,613305  0,518207  -0,306572  0,059534  0,027564  0,723930  0,629144  0,112108  0,619471 

Aroma frutos vermelhos  -0,531126  0,365813  -0,867150  0,480278  -0,393470  0,029105  -0,038261  0,779177  0,697935  0,141198  0,688928 

Aroma álcool  -0,615036  0,703283  -0,330224  0,558662  -0,794154  0,869292  -0,943011  0,193431  0,445166  0,881782  0,454706 

Aroma floral  0,700307  -0,843619  0,752495  -0,629959  0,803474  -0,638161  0,694849  -0,536184  -0,668065  -0,703119  -0,688898 

Aroma frutos secos  0,807961  -0,946245  0,661596  -0,746745  0,878366  -0,767261  0,867194  -0,575006  -0,733466  -0,857951  -0,741030 

Aroma a madeira  0,893329  -0,895076  0,682337  -0,848894  0,982944  -0,920282  0,949810  -0,592822  -0,792743  -0,967565  -0,802442 

Aroma a compota  0,694208  -0,673212  0,743932  -0,602391  0,770387  -0,668306  0,672150  -0,489732  -0,666852  -0,721556  -0,653893 

Aroma a canela  0,914307  -0,864877  0,792307  -0,880532  0,959621  -0,871717  0,814272  -0,689183  -0,860666  -0,907459  -0,863983 

Aroma a caramelo  0,888748  -0,890152  0,809757  -0,827723  0,973566  -0,834989  0,873156  -0,655441  -0,828646  -0,895963  -0,841424 

Aroma a torrado  0,791109  -0,606753  0,827472  -0,720213  0,862132  -0,733188  0,696325  -0,594398  -0,767574  -0,760038  -0,765432 

Doce  0,782288  -0,850512  0,508486  -0,738714  0,832929  -0,825555  0,877477  -0,490495  -0,678069  -0,892460  -0,669241 

Ácido  -0,788337  0,876224  -0,476210  0,750568  -0,882266  0,902571  -0,951924  0,441428  0,653840  0,949345  0,656158 

Sensação macio  0,816873  -0,912478  0,557707  -0,773367  0,907463  -0,893250  0,938366  -0,495700  -0,699540  -0,946495  -0,703554 

Flavour alcoólico  -0,653765  0,527654  -0,499042  0,677475  -0,686755  0,715591  -0,528081  0,460624  0,598410  0,669852  0,605148 

Sensação adstringente  -0,611641  0,816030  -0,179167  0,618293  -0,651187  0,746853  -0,790788  0,312566  0,469371  0,793750  0,468541 

Equilibrado  0,675055  -0,880320  0,486019  -0,628123  0,779742  -0,786073  0,813530  -0,378628  -0,568771  -0,831234  -0,572854 

Encorpado  0,477361  -0,638239  0,175416  -0,444578  0,635540  -0,836753  0,778225  -0,047252  -0,307541  -0,807285  -0,299051 

Persistente  0,701990  -0,859908  0,358546  -0,669821  0,783035  -0,809822  0,902809  -0,378353  -0,564727  -0,872278  -0,567743 
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Quadro 17. Correlações entre os dados sensoriais e os parâmetros físico-químicos avaliados nos vinhos do Porto Tawny. As correlações marcadas a vermelho são 

significativas para p<0,05000 (cont.)  

  
IPT 

Compostos 

fenólicos totais 

 (g/L ác. gálico) 

Flavonóides 

(g/L ác. gálico) 

Não 

Flavonóides 

(g/L ác. gálico) 

Teor 

alcoólico 

(%vol.) 

Massa 

volúmica 

(g/dm³) 

Bé pH 

Acidez 

volátil 

(g/dm³) 

Acidez total 

(g/dm³) 

Dióxido de enxofre 

total (mg/dm³) 

Alourado  -0,415660 -0,415660 -0,770325 0,940181 0,845081 0,846424 0,853262 -0,663191 0,860855 0,829466 -0,823314 

Limpo  -0,558451 -0,558451 -0,866940 0,897092 0,837990 0,753937 0,757500 -0,663809 0,747116 0,738761 -0,861464 

Aroma frutado  0,648644 0,648644 0,606040 -0,168456 -0,277865 0,208096 0,205709 0,467584 0,215383 0,188635 0,608574 

Aroma frutos 

vermelhos  
0,351457 0,351457 0,491394 -0,446467 -0,520408 -0,154459 -0,151495 0,563486 -0,107002 -0,211570 0,629818 

Aroma álcool  0,129508 0,129508 0,468751 -0,791314 -0,628774 -0,877059 -0,888540 0,459336 -0,937540 -0,867641 0,466700 

Aroma floral  0,075588 0,075588 -0,330834 0,855068 0,932515 0,892109 0,886791 -0,632958 0,779393 0,898299 -0,743540 

Aroma frutos secos  -0,159249 -0,159249 -0,559389 0,935977 0,836540 0,978102 0,977878 -0,521338 0,948257 0,967880 -0,642569 

Aroma a madeira  -0,333636 -0,333636 -0,697141 0,926401 0,882058 0,891841 0,898174 -0,692245 0,885405 0,882486 -0,812373 

Aroma a compota  -0,304470 -0,304470 -0,622840 0,816312 0,787593 0,754223 0,763769 -0,765719 0,775662 0,819777 -0,677763 

Aroma a canela  -0,407114 -0,407114 -0,724081 0,854600 0,960977 0,787218 0,790410 -0,822004 0,724406 0,795200 -0,937399 

Aroma a caramelo  -0,258605 -0,258605 -0,647607 0,951730 0,948447 0,884491 0,888521 -0,761866 0,851572 0,890620 -0,874684 

Aroma a torrado  -0,452326 -0,452326 -0,735455 0,799088 0,824107 0,600282 0,614093 -0,914029 0,633637 0,656484 -0,886720 

Doce  -0,381956 -0,381956 -0,695644 0,837323 0,689827 0,873845 0,880257 -0,483401 0,907408 0,868541 -0,545756 

Ácido  0,292103 0,292103 0,631520 -0,857189 -0,741292 -0,922944 -0,928802 0,498113 -0,937301 -0,902643 0,591619 

Sensação macio  -0,262584 -0,262584 -0,622810 0,890637 0,812570 0,949773 0,953669 -0,552844 0,939231 0,934647 -0,654277 

Flavour alcoólico  0,374473 0,374473 0,507958 -0,441682 -0,733473 -0,390455 -0,391762 0,704773 -0,281859 -0,382932 0,827665 

Sensação adstringente  0,201881 0,201881 0,450390 -0,622775 -0,518723 -0,815988 -0,813082 0,146374 -0,786082 -0,755744 0,309446 

Equilibrado  -0,053037 -0,053037 -0,410923 0,801129 0,806360 0,964890 0,962396 -0,475368 0,892421 0,954843 -0,549251 

Encorpado  -0,112689 -0,112689 -0,361166 0,586776 0,603102 0,815037 0,821087 -0,427199 0,799907 0,819401 -0,364266 

Persistente  -0,206642 -0,206642 -0,535763 0,800330 0,627692 0,916329 0,919113 -0,313476 0,931704 0,880238 -0,429775 
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2. Análises físico-químicas, composição fenólica, caracterização 

cromática e perfil sensorial dos vinhos do Porto Ruby 

2.1. Parâmetros enológicos convencionais 

No Quadro 18, são apresentados os parâmetros físico-químicos que caracterizam os 

vinhos do Porto Ruby, Reserva Ruby, Ruby SPA, LBV 1, LBV 2, Vintage 1 e Vintage 2 

quanto aos parâmetros de teor alcoólico, massa volúmica, grau Bé, pH, acidez volátil, 

acidez total e anidrido sulfuroso total. Através da análise do Quadro 18, verifica-se a 

existência de diferenças significativas nos parâmetros do teor alcoólico, massa volúmica, 

pH, acidez volátil, acidez total e teor em anidrido sulfuroso total.   

O teor alcoólico dos vinhos do Porto Ruby oscilou entre 19,35 e 20,14 %, (v/v), 

apresentando o valor mais elevado o vinho do Porto LBV 2 (20,14 %, v/v) e o vinho do 

Porto Ruby o valor mais baixo (19,35 %, v/v). Podemos constatar que todos os estilos de 

vinho do Porto Ruby estudados encontram-se dentro dos limites legais. 

O Quadro 18 mostra as massas volúmica dos vinhos do Porto Ruby em estudo, 

apresentando uma média de 1021 com um máximo de 1022 e um mínimo de 1020. Em 

relação ao grau Baumé, há correspondência entre massa volúmica e grau baumé atribuído. 

Todos os vinhos analisados pertencem à classe doce, como se pode comprovar pelo 

Quadro 8. 

Quadro 18. Parâmetros enológicos convencionais dos vinhos do Porto Ruby estudados.  

Vinho do Porto 

Ruby 

Teor 

alcoólico (% 

v/v) 

Massa 

volúmica. 

(g/dm³) 

Bé pH Acidez 

volátil 

(g/L ácido 

acético) 

Acidez 

total (g/L 

ácido 

tartárico) 

Anidrido 

sulfuroso 

total 

(mg/L) 

Ruby 19,35±0,00a 1021±0,00b 3,2±0,00b 3,77±0,00d 0,24±0,00b 4,50±0,00b 65±0,00c 

Reserva Ruby 19,48±0,00a 1020±0,00a 3,0±0,00a 3,67±0,00b 0,25±0,00b 4,58±0,00c 45±0,00b 

Ruby SPA  19,59±0,00a 1022±0,00c 3,3±0,00c 3,79±0,00c 0,20±0,00a 3,75±0,00a 28±0,00a 

LBV 1 19,64±0,00a 1022±0,00c 3,3±0,00c 3,65±0,00a 0,30±0,00c 3,83±0,00a 60±0,00c 

LBV 2 20,14±0,00b 1020,5±0,00b 3,2±0,00b 3,65±0,00a 0,29±0,00c 4,65±0,00d 85±0,00d 

Vintage 1 19,55±0,00a 1022±0,00c 3,3±0,00c 3,74±0,00c 0,26±0,00b 
4,50±0,00 

b 
75±0,00d 

Vintage 2 19,59±0,00a 1022±0,00c 3,3±0,00c 3,62±0,00a 0,26±0,00b 4,65±0,00d 30±0,00a 

Vinhos com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey para um valor de prova de 

p 0,05). 
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Quanto ao pH, os valores obtidos situam-se dentro dos limites, com um mínimo de 3,62 

no vinho Vintage 2 e um máximo de 3,79 no Ruby SPA. 

Na acidez volátil o limite legalmente permitido é ≤ 1,5 g/L. O valor mais baixo foi 

observado no vinho Ruby SPA de 0,20 g/L de ácido acético e o valor mais elevado de 0,30 g/L 

para o vinho do Porto LBV 1, os resultados apresentados encontram-se concordantes com o 

limite legal. 

A acidez total do vinho do Porto Ruby SPA foi de 3,75 g/L de ácido tartárico e do vinho 

do Porto LBV 2 4,65g/L, sendo que o limite para este parametro é > 3,5 g/L ou > 46,6 meq/L, 

os valores obtidos encontram-se conformes com os permitidos legalmente.  

O vinho do Porto LBV 2 foi o que apresentou um maior teor em dióxido de enxofre total 

(85 mg/L), os vinhos do Porto Vintage 1, Ruby e LBV 1 valores intermédios de dióxido de 

enxofre total (75-65-60 mg/L) e o vinho Vintage 2 o menor teor (30 mg/L). Os valores lidos 

estão, novamente, dentro do limite legislado de < 200 mg/L.  

Como anteriormente foi referido os vinhos do Porto Ruby podem ter um processo de 

envelhecimento em madeira ou em garrafa. No caso do vinho do Porto Vintage ou do Late 

Bottled Vintage (LBV), o envelhecimento faz-se inicialmente em cascos de madeira. Durante 

2-3 anos no caso dos Vintage, e durante 4-6 anos no caso dos LBV. Apesar disso, estes vinhos 

são depois engarrafados e o seu envelhecimento é feito em garrafa. Todos os restantes tipos de 

vinhos do Porto são envelhecidos em condições de oxidação, sendo menos acentuada no caso 

dos Ruby e mais acentuada no caso dos Tawny, Colheitas e Vinhos com Indicação de Idade. 

De acordo com Stefenon (2008), o anidrido sulfuroso possui elevada afinidade com o oxigênio, 

vinhos mais expostos a trocas gasosas recebem maiores quantidades de sulfuroso para proteção 

de alguns constituintes dos vinhos facilmente oxidáveis (polifenóis e ésteres). A redução do 

teor demonstra oxidação e consumo de O2.  

2.2. Intensidade e tonalidade corante, antocianinas totais e coradas 

Pela análise das Figuras 42, 43 e do Quadro 19, verificasse existência de diferenças 

significativas em todos os parâmetros estudados nos vinhos do Porto Ruby. 

Os vinhos do Porto Vintage 2 e 1 apresentam valores mais elevados de intensidade 

corante (20,58-20,34 u.a) e os vinhos do Porto Ruby SPA e Ruby valores semelhantes (12,36-

12,48 u.a.). Será expectável que os pigmentos poliméricos tenham um maior efeito na cor dos 

vinhos mais velhos (Cheynier et al.,2006). 

Os valores da intensidade corante dos vinhos do Porto Ruby estão associado ao tipo de 

tecnologia utilizada no seu fabrico e às condições de envelhecimento utilizada na produção 

destes vinhos, nomeadamente associados aos fenómenos que ocorrem durante o processo de 
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envelhecimento, oxidativo ou redutor; a precipitação de compostos e processos de 

copigmentação e/ou auto-associação das antocianinas.  

Figura 42. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Ruby, quanto à Intensidade corante, Tonalidade 

corante e antocianinas coradas. 

Figura 43. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Ruby, quanto ao teor em antocianinas totais. 

 

Para a tonalidade corante o vinho do Porto Vintage 2 e 1 apresentam valores superiores 

(0,79-0,77) aos vinho do Porto Ruby SPA e LBV (0,61-0.68). Segundo Ribéreau-Gayon et al. 

(2006b) de um modo geral, os vinhos com tonalidade igual ou inferior a 0,6 são considerados 

vinhos novos com um tempo de maturação relativamente mais curto.  
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Quadro 19. Intensidade corante, tonalidade corante, antocianinas totais, antocianinas coradas dos 

vinhos do Porto Ruby estudados (média ± DP).  

Vinho do Porto 

Ruby 

Intensidade corante 

(u.a) 

Tonalidade 

corante 

Antocianinas totais 

(mg/L) 

Antocianinas coradas 

(u.a) 

Ruby 12,48±0,06a 0,65±0,01b 95,59±1,55a 3,48±0,26a 

Reserva Ruby 13,50±0,06b 0,69±0,00d 128,31±4,51b 3,59±0,07a 

Ruby SPA  12,36±0,01a 0,61±0,00a 95,13±1,59a 3,28±0,35a 

LBV 1 17,11±0,02d 0,69±0,00d 137,28±8,18b 3,48±0,38a 

LBV 2 16,91±0,01c 0,68±0,00c 132,47±7,29b 3,74±0,30a 

Vintage 1 20,34±0,02e 0,77±0,00e 146,47±5,08b 4,82±0,16b 

Vintage 2 20,58±0,01f 0,79±0,00f 136,84±12,51b 5,06±0,08b 

Vinhos com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  0,05). 

No que se refere às antocianas totais, o vinho do Porto Vintage 1, apresentou o valor 

mais elevado de antocianinas totais (146,47 mg/L) e os vinhos do Porto Ruby SPA e Ruby os 

menores valores de antocianinas totais (95,13-95,59 mg/L). Os vinhos do Porto Ruby possuem 

de um modo geral um teor superior de antocianinas totais, este facto está associado ao factor 

de serem produzidos a partir de uvas de anos vintages e ao tipo de envelhecimento que atenua 

as reações de oxidação-redução, permitindo a manutenção dos pigmentos antociânicos muito 

mais intensos (Valls et al., 2009; Kennedy, 2008). Inúmeros estudos referem o decréscimo do 

teor de antocianinas ao longo do envelhecimento dos vinhos apesar da cor vermelha continuar 

presente. 

Nas antocianinas coradas, o vinho do Porto Vintage 2 apresentou o valor mais elevado 

(5,06 u.a.), enquanto o vinho do Porto Ruby SPA o valor mais baixo (3,28 u.a.). O processo de 

vinificação tem influência nestes valores, uma vez que, a maceração das massas é uma etapa 

fundamental na elaboração do vinho do Porto, dado que, neste vinho a fermentação alcoólica é 

interrompida, o tempo necessário para a extracção da matéria corante das partes sólidas é muito 

curta; tornando-se assim necessária uma maceração intensa de forma a garantir uma boa 

extracção das antocianas coradas e dos taninos situadas maioritariamente nas películas da uva 

(Clarke e Bakker, 2004). 

A cor e a estabilidade das antocianinas dependem do número e da natureza dos 

substituintes. Enquanto a hidroxilação conduz ao aumento da tonalidade azul, a metoxilação 

tem o efeito oposto, enaltecendo a tonalidade vermelha. Por outro lado, as antocianinas 

metoxiladas são mais estáveis que as hidroxiladas, umas vez que as moléculas orto-hidroxiladas 

são transformadas mais facilmente em quinonas (Bourzeix, 1976). 
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2.3. Índice de polifenóis totais, não flavonóides, flavonóides, pigmentos 

totais e pigmentos poliméricos 

Verificam-se diferenças significativas para o índice de polifenóis totais, não flavonóides, 

flavonóides, pigmentos totais e pigmentos poliméricos, nos vinhos do Porto Ruby estudados 

como consta nas Figuras 44, 45 e no Quadro 20. O vinho do Porto Vintage 1 é o que apresenta 

o maior valor de índice de polifenóis totais (75 IPT) e o vinho do Porto Ruby SPA o menor 

valor (29 IPT). Os compostos fenólicos totais (g/L ácido gálico) apresentaram o valor mais 

elevado para o vinho do Porto Vintage 1 (2367 g/L ácido gálico) e o menor valor (967 g/L 

ácido gálico) foi determinado no vinho do Porto Ruby SPA.   

Nos não flavonóides; o vinho do Porto Ruby SPA apresenta os valores mais baixos, 

(364,0 g/L) e o vinho do Porto Vintage 2 apresenta os valores mais elevados (448 g/L). Para os 

flavonóides os valor mais elevado foi determinado no vinho do Porto Vintage 1 (1932 g/L) e o 

vinho do Porto Ruby SPA apresentou o valor mais baixo (603 g/L).   

O vinho do Porto Vintage 2 apresenta também o valor mais elevado de pigmentos totais 

e pigmentos poliméricos (22,61 u.a) e (6,24 u.a), respectivamente (Figura 45 e Quadro 20) e o 

vinho do Porto Reserva Ruby os menores valores de pigmentos totais e (13,43 u.a) e o vinho 

do Porto Ruby os menores valores de pigmentos poliméricos (3,06 u.a).  

Figura 44. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Ruby, quanto ao índice de polifenóis totais, 

compostos fenólicos totais, não flavonóides e flavonóides. 

b c a d e f d

b

c

a

d
e

f

d

a
c

a a b c c

b
c

a

e f

g

d

0

500

1000

1500

2000

2500

Ruby Reserva Ruby Ruby SPA LBV 1 LBV 2 Vintage 1 Vintage 2

I.P.T. Compostos fenólicos totais (g/L ác. gálico)

Não flavonóides (g/L ác. gálico) Flavonóides (g/L ác. gálico)



84  

Figura 45. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Ruby, quanto aos pigmentos totais e poliméricos. 

 

Quadro 20. Índice de polifenóis totais, compostos fenólicos totais, não flavonóides, flavonóides, 

pigmentos totais, pigmentos poliméricos das vinhos do Porto Ruby estudados (média ± DP). 

Vinho  I.P.T. 

Compostos 

fenólicos totais 

(g/L ác. gálico) 

Não flavonóides 

(g/L ác. gálico) 

Flavonóides 

(g/L ác. gálico) 

Pigmentos 

totais (u.a*) 

Pigmentos 

poliméricos 

(u.a*) 

Ruby 38±0b 1252±0b 377±1a 876±1b 13,54±0ª 3,06±0,01ª 

Reserva Ruby 44±0c 1430±9c 445±3c 986±5c 13,43±0,01ª 3,35±0,02ª 

Ruby SPA  29±0a 967±0a 364±9ª 603±9ª 15,53±0b 3,23±0,01ª 

LBV 1 50±1d 1604±15d 376±8ª 1228±8e 15,53±0,03b 5,06±0,01b 

LBV 2 53±0e 1697±4e 408±8b 1290±12f 15,42±0 b 4,92±0,00b 

Vintage 1 75±0f 2367±2f 435±3c 1932±5g 21,49±0,15c 6,14±0,03c 

Vintage 2 50±0d 1616±2d 448±4c 1168±2d 22,61±0,20d 6,24±0,00c 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas ( p  0,05). u.a- unidade de 

absorvância  

De acordo com os autores García-Puente Rivas et al. (2006) e Alcalde-Eon et al. (2006) 

as constantes interações entre as antocianinas e outros polifenóis ou moléculas presentes no 

meio levam à formação de novos pigmentos. Estes produtos, apesar de apresentarem ligeiras 

variações de cor em relação à cor original, são bastante mais estáveis e perduram mais anos. 

Face a este facto, os dados obtidos são concordantes observando-se nos vinhos com mais 

estágio em garrafa e mais tempo de vida, maiores valores do que em vinhos jovens. 
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2.4. Antocianinas monoméricas e perfil dos ácidos fenólicos por HPLC 

No Quadro 21, são apresentados as concentrações das diferentes antocianinas 

monoméricas dos vinhos do Porto Ruby determinadas por HPLC. As que apresentaram 

diferenças significativas foram a delfinidina-3-monoglucósido, cianidina-3-monoglucósido, 

petunidina-3-monoglucósido, peonidina-3-monoglucósido, malvidina-3-monoglucósido, 

delfinidina-3-acetilglucósido, malvidina-3-p-cumarilglucósido e malvidina-3-p-

cumarilglucósido. 

Pela leitura do Quadro 21 observa-se que para as antocianinas monoglucosiladas a 

delfinidina-3-monoglucósido e a cianidina-3-monoglucósido apresentam máxima 

concentração no vinho do Porto Vintage 1 (0,105 e 0,109 mg/L) e mínima no vinho do Porto 

Ruby SPA com 0,025 e 0,027 mg/L, respectivamente. A antocianina petunidina-3-

monoglucósido no vinho do Porto Vintage 1 apresenta o valor  máximo (0,236 mg/L) e o 

vinho do Porto LBV 2 o valor mais baixo (0,092 mg/L), na malvidina-3-monoglucósido é 

mais elevada no vinho do Porto LBV 2 com 0,915 mg/L e o valor mais baixo é no vinho do 

Porto Ruby SPA com 0,434 mg/L. Na peonidina-3-monoglucósido o vinho do Porto Vintage 

2 é máximo (0,201 mg/L) e para o vinho do Porto LBV1 o valor mais baixo com 0,103 mg/L. 

No grupo das antocianinas acetiladas; o vinho Ruby SPA apresenta valores reduzidos na 

delfinidina-3-acetilglucósido com 0,052 mg/L e na malvidina-3-acetilglucósido com 0,058 

mg/L. Os valores máximos destas duas antocianinas (delfinidina-3-acetilglucósido e malvidina-

3-acetilglucósido) foram determinadas no vinho do Porto LBV 2 (0,133 mg/L) e no vinho do 

Porto Ruby (0,766 mg/L). 

Nas antocianinas cumariladas, a malvidina-3-p-cumarilglucósido apresenta uma 

concentração de 0,045 mg/L no vinho do Porto Vintage 2 e de 0,087 mg/L no vinho do Porto 

Vintage 1. 

Das antocianinas monoglucosiladas, aquela que aparece em menor quantidade é a 

cianidina monoglucosilada e a mais abundante a malvidina-3-monoglucósido, estes resultados 

estão de acordo com o referido por Revilla et al. (2001) num estudo sobre as variedades 

Cabernet Sauvignon, Garnacha, Graciano, Mencia, Merlot e Tempranillo, que também referem 

que a cianidina monoglucosilada é a menos abundante e a malvidina-3-monoglucósido a mais 

abundante. Quanto aos sub-gupos, as antocianinas monoglucosiladas são as que apresentam os 

teores mais elevados.  

Estes resultados podem ser justificados pelo facto da concentração das diferentes 

antocianinas estar relacionado com a idade dos vinhos. Durante o armazenamento podem 

ocorrer mudanças na cor devido à redução na concentração de antocianinas monoméricas e à 

formação de pigmentos poliméricos. As reações responsáveis por essas transformações 
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incluem, a condensação direta entre as antocianinas e os flavonóis e a polimerização das 

próprias antocianinas (Francia-Aricha et al., 1997). Sendo que em vinhos envelhecidos, o perfil 

antociânico apresenta menor quantidade de antocianinas monoméricas quando comparado a 

vinhos jovens (Cheynier et al., 2006; Fulcrand et al., 2006).  

A concentração de ácidos fenólicos dos vinhos do Porto Ruby estudados estão 

apresentados no Quadro 22. Os que apresentaram diferenças significativas foram o ácido 

trans-caftárico, isómero do ácido coutárico, ácido coutárico, ácido cafeíco, ácido 4-

hidroxicumárico, ácido ferúlico, ácido etilcafeíco e ácido etilcoumárico.  

Através da leitura do Quadro 22, constatou-se que o vinho do Porto Vintage 2 possui 

valores de concentração superior para os compostos isómero do ácido coutárico, ácido 4-

hidroxicumárico e ácido etilcoumárico com 1,45; 3,66 e 1,93 mg/L, respectivamente. O vinho 

do Porto Vintage 1 apresentou valores de concentração superiores para o ácido trans-caftárico, 

ácido coutárico, ácido cafeíco, ácido ferúlico e ácido etilcafeíco com 23,16; 7,62; 5,38; 1,84 e 

0,48 mg/L, respectivamente. 

Os valores mais baixos de ácidos fenólicos foram determinados nos vinhos do Porto 

Ruby, Ruby SPA e LBV 1. O vinho do Porto Ruby apresentou a concentração mais reduzida 

de ácido trans-caftárico, ácido etilcoumárico e isómero do ácido coutárico com 13,09 mg/L, 

0,42 mg/L e 0,8 mg/L, respectivamente. O vinho do Porto Ruby SPA apresentou a 

concentração mais baixa para o ácido 4-hidroxicumárico e ferúlico com 1,22 e 1,08 mg/L, 

respectivamente. E o vinho do Porto LBV 1 apresentou os valores mais baixos de concentração 

para os ácidos coutárico (5,29 mg/L), cafeíco (2,76 mg/L) e etilcafeíco (0,21 mg/L). 

Em suma, observou-se valores superiores na concentração de ácidos fenólicos  em vinhos 

do Porto de gama superior; Vintage 1 e 2 e menores concentrações de ácidos fenólicos em 

vinhos do Porto de gamas mais jovens como o vinho do Porto Ruby, Ruby SPA e LBV 1.  

As concentrações do ácido gálico e da catequina dos diferentes vinhos do Porto Ruby 

estudados são apresentados na Figura 46 e no Quadro 23. O ácido gálico apresenta diferenças 

significativas na sua concentração, sendo o vinho do Porto Vintage 2 o que apresenta a 

concentração significativamente superior com 7,72 mg/L e o vinho do Porto Ruby SPA 

apresenta a concentração significativamente mais baixa de 2,37 mg/L. Na catequina apresenta 

a concentração mais elevada para o vinho do Porto Ruby com 8,00 mg/L e a concentração mais 

baixa para o vinho do Porto Reserva Ruby com 3,98 mg/L, contudo não há diferenças 

significativas entre os diferentes vinhos do Porto Ruby estudados.  

No capítulo anterior foi referido que no vinho tinto a catequina e o ácido gálico são os 

compostos fenólicos em maior quantidade; a sua predominância pode se alterar com as 

práticas vinícolas e com o tipo de castas utilizado; e pela teoria há um enriquecimento de ácido 
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gálico com o tempo devido à hidrólise dos taninos do carvalho e pela degradação da lignina. 

Os taninos hidrolisáveis podem ser divididos em taninos gálicos, em que o ácido fenólico é o 

ácido gálico e em taninos elágicos, em que o ácido fenólico é o ácido hexahidroxidifénico 

(Chung et al., 1998).  

Segundo Mateus (2009), a presença de taninos hidrolisáveis no vinho é de origem 

exógena, como por exemplo, por utilização de barris para armazenamento após fermentação 

alcoólica e envelhecimento do vinho, cuja madeira é rica em taninos hidrolisáveis. Nos 

resultados observa-se que nos vinhos do Porto com envelhecimento em madeira como os LBV 

e Vintage apresentam teores superiores para este parâmetro. 

O facto de haver diferenças dentro das mesma categoria, por exemplo no caso do LBV 1 

e o LBV 2, de 6,94 e 4,98 mg/L apoia-se no facto do conteúdo em polifenóis ser afectado pela 

casta e pelo ano (Bakker et al., 1986). Archier et al. (1992) afirma que dependendo das castas, 

pode-se ter predominância de ácidos fenólicos e catequinas e noutros flavonóides, a 

variabilidade encontrada nas castas que permite diferenciar vinhos “blends” de monovarietais.  
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Quadro 21. Antocianinas monoméricas (mg/L) dos vinhos do Porto Ruby estudados (média ± DP). 

Vinho do Porto 

Ruby 
Del-3-Glc Cya-3-Glc     Pet-3-Glc Peo-3-Glc Mal-3-Glc 

Del-3-

AcGlc 

Cya-3-

AcGlc 

Pet-3-

AcGlc  

Peo-3-

AcGlc 
Mal-3- AcGlc 

Del-3-

CoGlc 

Cya-3-

CoGlc 

Pet-3-

CoGlc 

Peo-3-

CoGlc 
Mal-3-CoGlc 

Ruby 0,045± 0,005b n.d 0,115±0,022a 0,127±0,019a,b 0,684±0,068b 
0,067±0a,

b 
n.d n.d n.d 0,766±0,657a n.d n.d n.d n.d n.da 

Reserva Ruby 0,099± 0,008a n.d 0,138±0,079a,b 0,119±0,042a,b 0,583±0,014c 0,065±0a n.d n.d n.d 0,221±0,048a,b n.d n.d n.d n.d n.da 

Ruby SPA  0,025±0,035b 0,027±0,039a,b 0,098±0,017a 0,180±0,009a,b 0,434±0,010c 0,052±0a n.d n.d n.d 0,058±0,012b n.d n.d n.d n.d n.da 

LBV 1 0,084± 0,004b,a 0,079±0,005a,b 0,108±0,027a 0,103±0,003a 0,777±0,096b,c 0,105±0b n.d n.d n.d 0,566±0,021a,b n.d n.d n.d n.d 0,057±0,006b,c 

LBV 2 0,097± 0,014a 0,099±0,017a,b 0,092±0,026a 0,117±0,011a,b 0,915±0,062a 0,133±0b n.d n.d n.d 0,686±0,002a n.d n.d n.d n.d 0,074±0,008b,c 

Vintage 1 0,105± 0,006a 0,109±0,052b 0,236±0,068b 0,133±0,023a,b 0,804±0,015a,b 0,112±0b n.d n.d n.d 0,593±0,021a,b n.d n.d n.d n.d 0,087±0,010c 

Vintage 2 0,096± 0,005a 0,058±0,013a,b 0,234±0,054b 0,201±0,020b 0,720±0,024a,b 0,096±0b n.d n.d n.d 0,444±0,015a,b n.d n.d n.d n.d 0,045±0,018b 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  0,05). 

Del-3-Glc (delfinidina-3-monoglucósido), Cya-3-Glc (cianidina-3-monoglucósido), Pet-3-Glc (petunidina-3-monoglucósido), Peo-3-Glc (peonidina-3-monoglucósido), Mal-3-Glc (malvidina-3 

monoglucósido), Del-3-AcGlc (delfinidina-3-acetilglucósido), Cya-3-AcGlc (cianidina-3-acetilglucósido), Pet-3-AcGlc (petunidina-3-acetilglucósido), Peo-3-AcGlc (peonidina-3-acetilglucósido), 

Mal-3-AcGlc (malvidina-3-acetilglucósido), Del-3-CoGlc (delfinidina-3-p-cumarilglucósido), Cya-3-CoGlc (cianidina-3-p-cumarilglucósido), Pet-3-CoGlc (Petunidina-3-p-cumarilglucósido), Peo-

3-CoGlc (peonidina-3-p-cumarilglucósido), Mal-3-CoGlc (malvidina-3-p-cumarilglucósido). 
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Quadro 22. Ácidos fenólicos (mg/L), determinados por HPLC, dos vinhos do Porto Ruby estudados (média ± DP). 

Vinho do Porto 

Ruby 

ácido trans-

caftárico  

ácido 2-S-

glutationilcaftárico  

isómero do 

ácido coutárico  

ácido 

coutárico  
ácido cafeíco  

ácido. 4-

hidroxicumárico 
ácido ferúlico  ácido etilcafeíco  

ácido 

etilcoumárico  

Ruby 13,09 ± 0,07d n.d 0,8 ± 0,00b 5,63 ± 0,03b 3,19±0,05c 1,61 ± 0,02d 1,15±0,00c 0,25 ± 0,02b 0,42 ± 0,00c 

Reserva Ruby 16,03 ± 0,49b n.d 1,06 ± 0,15a,b 5,61 ± 0,77b 4,37±0,35b 2,93 ± 0,04c 1,22±0,19c 0,23 ± 0,02b 1,49 ± 0,04b 

Ruby SPA  14,48 ± 0,38c n.d 0,55 ± 0,35b 5,39 ± 0,09b 3,91±0,06b 1,22 ± 0,06e 1,08±0,04c 0,27 ± 0,01b 0,48 ± 0,00c 

LBV 1 16,15 ± 0,00b n.d 1,12 ± 0,09a,b 5,29 ± 0,87b 2,76±0,04c 3,22 ± 0,08b 1,49±0,01b 0,21 ± 0,02b 1,54 ± 0,01b 

LBV 2 16,84 ± 0,37b n.d 1,25 ± 0,03a 6,12 ± 0,19a,b 3,11±0,09c 3,30 ± 0,03b 1,33±0,02c 0,23 ± 0,06b 1,88 ± 0,02a 

Vintage 1 23,16 ± 0,17a n.d 1,38 ± 0,02a 7,62 ± 0,02a 5,38±0,05a 3,39 ± 0,04b 1,84±0,01a 0,48 ± 0,08a 1,49 ± 0,01b 

Vintage 2 22,34 ± 0,29a n.d 1,45 ± 0,02a 7,32 ± 0,56a 5,16±0,14a 3,66 ± 0,07a 1,66±0,07a,b 0,35 ± 0,06a,b 1,93 ± 0,20a 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  0,05). 
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Figura 46. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Ruby, quanto aos pigmentos totais e 

poliméricos. 

 

 Quadro 23. Ácido gálico e catequina (mg/L)dos vinhos do Porto Ruby estudados 

 (média ± DP). 

Vinhos do Porto Ruby 
Ácido gálico  Catequina  

  

Ruby 2,97 ± 0,34b,c 8,00 ± 0,03a 

Reserva Ruby 6,47 ± 1,30a 3,98 ± 2,35a 

Ruby SPA  2,37 ± 0,01c 6,67 ± 3,17a 

LBV 1 5,1 ± 0,31b 6,94 ± 1,30a 

LBV 2 6,16 ± 0,45a 4,98 ± 0,15a 

Vintage 1 6,73 ± 0,58a 7,87 ± 1,99a 

Vintage 2 7,72 ± 0,15a 6,65 ± 2,74a 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  0,05). 
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2.5. Caracterização cromática dos vinhos do Porto Ruby 

A avaliação dos parâmetros cromáticos dos diferentes vinhos do Porto Ruby pelo 

método CIELab está apresentado nas Figuras 47, 48 e no Quadro 24 e verifica-se que 

existem diferenças significativas nos parâmetros L* (luminosidade), b* e h (tonalidade). 

O parâmetro L* (luminosidade) permite avaliar a intensidade da cor que pode variar 

entre 0 e 100, com o negro sendo L*=0 até ao incolor com L*=100. 

Das amostras analisadas, o vinho do Porto Vintage 1 e Vintage 2 apresentaram 

valores de L* mais baixos de 61,47 e 61,37 (menor luminosidade e maior opacidade), o 

que significa que apresentam uma maior intensidade de cor. O vinho que possue maior 

concentração em antocianinas (Vintage 1) apresenta um valor de L* inferior (menor 

luminosidade), o que se traduziria numa maior intensidade de cor. Já o vinho do Porto 

Ruby SPA revelou-se o vinho mais claro, com 74,70, sendo o maior valor para este 

parâmetro do CIElab (Quadro 24, Figura 48).  

As coordenadas de cromaticidade a* e b* indicam os dois eixos de cores 

antagónicas: o eixo a* que varia de verde a vermelho e o eixo b* que varia de azul a 

amarelo. A coordenada a* aproxima-se do tom verde para valores de a* inferiores a 0 e 

para valores de a* superiores a 0 aproxima-se do tom vermelho. A coordenada b* 

aproxima-se do tom azul para valores de b* inferiores a 0 e para valores de b* superiores 

a 0 aproxima-se de amarelo. 

Apesar dos valores obtidos na coordenada a* não apresentarem diferenças 

significativas, é de salientar que os valores dos vinhos do Porto Ruby em estudo se situam 

entre os 33,75 e 40,17 e que quando comparados com a coordenada b*; os vinhos tintos 

apresentam valor de a* muito superior ao valor b*. Isto significa que os vinhos do Porto 

Ruby estudados apresentam cor vermelha viva (Figura 48). 

Os valores de b* são sempre positivos e crescentes, com o vinho do Porto Ruby 

SPA a apresentar o menor valor (3,12) e o vinho do Porto Vintage 2 a apresentar o maior 

valor, com 16,71. O facto dos valores serem positivos, indica-nos que a componente 

amarela é superior à componente azul, o que é um resultado normal atendendo a que se 

trata de vinhos jovens, e isto pode ser observado pelos valores das análises químicas e 

pelo parâmetro visual apresentado na Figuras 47 e 48.  

A saturação (C*) corresponde à maior ou menor monocromaticidade do vinho e a 

tonalidade (h) corresponde ao seu comprimento de onda dominante. O parâmetro C* 
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(cromaticidade) permite caraterizar a concentração ou saturação da cor global e o 

parâmetro h (tonalidade) permite avaliar o tom de cor. 

O parâmetro C* não apresentou diferenças significativas, já o parâmetro h, da 

tonalidade apresentou. O maior valor de h foi para o vinho do Porto Vintage 2 (0,43) e o 

menor para o vinho do Porto Ruby SPA (0,09). Quanto maior for o valor de h, mais a 

tonalidade da cor estará deslocada no sentido da cor amarela.  

Figura 47. Distribuição dos diferentes vinhos do Porto Ruby, quanto aos parâmetros cromáticos 

L*, a*, b*, C* e h, pelo método CIELab. 

Quadro 24. Caraterização cromática dos vinhos Ruby em estudo.  

  L* a* b* c* h 

Ruby 74,10 ± 0,06c 33,75 ± 0,50a 5,14 ± 0,09a 34,14 ± 0,48a 0,15 ± 0,00a,b 

Reserva Ruby 74,10 ± 0,14c 35,42 ± 0,06a 9,55 ± 0,08a,b 36,69 ± 0,03a 0,26 ± 0,00a,b 

Ruby SPA  74,70 ± 0,01c 34,14 ± 0,07a 3,12 ± 0,06a 34,28 ± 0,07a 0,09 ± 0,00a 

LBV 1 68,08 ± 0,01b 39,17 ± 0,04a 10,40 ± 0,08a,b 40,53 ± 0,06a 0,26 ± 0,00a,b 

LBV 2 68,77 ± 0,02b 40,17 ± 0,01a 10,30 ± 0,02a,b 41,47 ± 0,01a 0,25 ± 0,00a,b 

Vintage 1 61,47 ± 0,68a 36,20 ± 7,03a 14,62 ± 3,68b 39,28 ± 5,11a 0,39 ± 0,16a,b 

Vintage 2 61,37 ± 1,07a 37,38 ± 5,47a 16,71 ± 4,05b 41,16 ± 3,33a 0,43 ± 0,14b 

Vinhos com a mesma letra na mesma coluna não apresentam diferenças significativas (teste de Tukey p  

0,05). 
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Figura 48. Gráfico 3D de dispersão de b* vs. L* e a * (CIElab.sta 3v*35c), do vinho do Porto Ruby. 

 

2.6. Perfil sensorial dos vinhos Ruby 

O perfil sensorial de cada um dos vinhos do Porto Ruby é apresentado graficamente 

na Figura 49 em que a média dos valores atribuídos pelos provadores a cada atributo é 

marcado no eixo correspondente. O centro da figura representa o ponto de menor valor 

da escala utilizada na avaliação, enquanto a intensidade aumenta do centro para a 

periferia. O perfil sensorial revela-se quando se faz a conexão dos pontos.  

Os atributos que melhor caracterizam os vinhos do Porto Ruby são os descritores 

aromáticos a floral, frutado, aromas a frutos vermelhos, notas aromáticas de citrino, sabor 

ácido, sabor mais doce, sensação macio, alcoólico, equilibrado, adstringente, encorpado 

e fim de boca persistente (Vilela et al., 2013). 

Pela análise do gráfico que consta na Figura 49; verificamos que o vinho do Porto 

Ruby se destaca pelos descritores Aroma a álcool, o vinho do Porto LBV 1 pelo descritor 
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Flavour alcoólico, o vinho do Porto LBV 2 pelo Sabor doce e Ruby e o Vintage 2 pelo 

descritor Ruby e Alcoólico.  

  

Figura 49. Gráfico aranha com perfil sensorial dos vinhos do Porto Ruby avaliados. 

No Quadro 25 está representada a pontuação média de cada atributo. Os valores 

com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p≤0,05) para o descritor 

avaliado (Teste de Duncan). 

Quadro 25. Média da pontuação para cada descritor após avaliação sensorial dos vinhos 

do Porto Ruby.  

Descritores  Ruby 
Reserva 

Ruby 

Ruby 

SPA  
LBV 1 LBV 2 Vintage 1 Vintage 2 

Cor Ruby 4,7±0,52a 4,5±0,55a 4,7±0,52a 4,8±0,41a 4,8±0,41a 5,0±0a 5,0±0a 

Limpo 4,0±0,89a 4,0±0,89a 4,2±0,98a 4,2±0,98a 4,2±0,98a 4,2±0,98a 4,0±0,89a 

Aroma Frutado 3,7±0,82a 2,8±1,47a 3,2±1,33a 3,0±1,67a 2,8±1,33a 3,5±1,05a 2,5±1,22a 

Aroma a Frutos Vermelhos 2,7±1,21a 2,3±1,37a 2,3±1,37a 2,5±1,64a 2,3±1,51a 2,3±1,21a 2,2±1,17a 

Aroma a Álcool 4,5±0,84a 4,3±0,82a 4,0±0,89a 4,0±0,63a 4,2±0,75a 4,2±0,75a 3,8±0,75a 

Aroma Floral 2,8±1,17a 2,2±1,17a 2,5±1,52a 2,2±1,60a 2,2±1,60a 2,2±1,17a 2,2±1,17a 

Aroma Vegetal  1,7±1,03a,b 2,5±1,05b 1,3±0,52a 1,5±0,55a 1,7±0,82a,b 1,5±0,55a 1,3±0,52a 

Aroma a Citrinos 1,3±0,52a 1,3±0,52a 1,5±0,84a 1,5±0,84a 1,5±0,84a 1,5±0,84a 1,5±0,84a 

Aroma a Compota 2,7±1,03a 2,5±0,84a 2,2±1,33a 2,5±1,22a 2,5±1,52a 3,7±1,21a 2,7±1,37a 

Sabor Doce 4,3±0,52a 4,2±0,75a 4,2±0,75a 4,2±0,75a 4,3±0,52a 4,0±1,10a 3,8±1,17a 

Sabor Ácido 2,2±1,17a 2,3±1,03a 2,0±1,10a 2,5±1,64a 2,5±1,38a 2,5±1,38a 2,7±1,21a 

Sensação Macio 3,7±0,52a 3,2±0,75a 3,7±0,82a 3,7±0,82a 3,5±0,84a 3,2±0,75a 3,2±0,75a 

Flavour Alcoólico 4,7±0,52a 4,5±0,84a 4,2±0,75a 4,7±0,82a 4,3±0,82a 4,5±0,84a 4,5±0,55a 

Adstringente 2,7±0,82a 2,8±0,75a 2,5±0,55a 3,0±1,10a 2,5±0,55a 3,3±0,52a 3,3±0,52a 

Equilibrado 3,5±0,55a 3,0±0,89a 3,2±0,75a 2,8±0,75a 3,0±0,63a 3,2±0,75a 3,2±0,75a 

Encorpado 3,2±0,75a 3,2±0,98a 3,3±0,52a 3,2±1,17a 3,2±0,75a 3,3±0,82a 3,5±1,05a 

Vinhos com a mesma letra na mesma linha não apresentam diferenças significativas (teste de Duncan p  0,05). 
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Pela análise da Quadro 25 verificamos que existem diferenças significativas apenas 

para o atributo Aroma vegetal; apresentando o vinho do Porto Reserva Ruby o valor mais 

elevado, de 2,5 e os vinhos do Porto Ruby SPA e Vintage 2 o valor mais baixo de 1,3.  

 

A Figura 50 apresenta os resultados obtidos na Análise de Cluster (distância 

euclideana média, método UPGMA – unweighted pair-group average) após a análise 

sensorial dos diferentes vinhos. No dendograma (Figura 50), é possível observar a 

formação de três grupos. Grupo 1: constituído por uma amostra Ruby, Ruby SPA, LBV 

1 e LBV 2; Grupo 2, formado com uma amostra, Reserva Ruby; e o Grupo 3 com o vinho 

Vintage 1 e Vintage 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de árvore: Dendograma (análise de clusters) dos diferentes vinhos do Porto 

Ruby avaliados sensorialmente.  

Na PCA dos vinhos do Porto Ruby o primeiro componente (PC1) contribuiu com 

38,27% da variância total e o segundo (PC2) com 29,10%, representando os dois 

primeiros eixos fatoriais (67,37%) na variância total (Figura 51).  
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Figura 51. Projeção da cov-PCA dos atributos sensoriais e das amostras de vinhos do Porto Ruby 

avaliados sensorialmente.  

No quadrante positivo da PC1 e negativo da PC2 encontramos a amostra de vinho 

do Ruby. O vinho do Porto Vintage 1 situa-se no quadrante negativo da PC1 e PC2 e os 

vinhos do Porto Vintage 2 e LBV 1 no negativo da PC1 e positivo da PC2. 

Avaliando a projeção das Figuras 51 e do Quadro 25, é possível visualizar a 

distribuição espacial das amostras avaliadas sensorialmente. O grupo composto pelos 

vinhos Ruby SPA, LBV 2 e Reserva Ruby situa-se nos quadrantes positivos da PC1 e 

positivo da PC2. Estes vinhos são então caracterizados sensorialmente pelo atributo 

Vegetal.  
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Foi efetuada uma segunda Análise em Componentes Principais, esta baseada na 

correlação dos dados analíticos e sensoriais (Figura 52). Após a análise da PCA, 

verificamos que as amostras de vinho se agrupam de uma forma diferente à da PCA dos 

parâmetros sensoriais (Figura 51). Aqui destacam-se quatro grupos, o primeiro com o 

vinho do Porto Vintage 1 e Vintage 2, o segundo com os vinhos do Porto Ruby LBV 1 e 

2, o terceiro com o vinho do Porto Ruby SPA e o e o vinho do Porto Ruby e o quarto 

grupo apenas com o vinho do Porto Reserva Ruby.  

Figura 52. Projeção da corr-PCA dos parâmetros sensoriais e analíticos avaliados nas amostras 

de vinho do Porto Ruby.  

Estes resultado levam-nos a crer que os descritores e as análises fisico-quimicas 

agrupam os vinhos numa ordem diferente, vinhos da mesma gama agrupam-se no mesmo 

quadrante, LBV2 e LBV1 no quadrante negativo da PC1 e positivo da PC2, o vinho do 

Porto Reserva Ruby no quadrante positivo da PC1 e positivo da PC2, os dos Vinhos do 

Porto Vintage 1 e 2 nos quadrantes negativos da PC1 e PC2 e os dos vinhos do Porto 

Ruby, Ruby SPA positivo da PC1 e negativo da PC2. 

Nos Quadros 26, 27 e 28 estão representadas as correlações entre os dados 

sensoriais e os parâmetros físico-químicos avaliados. As correlações marcadas a 

vermelho são significativas para p <0,05000.  
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Numa breve análise, para o descritor Ruby há correlações positivas e 

significativas para a análise da intensidade corante, antocianinas coradas, pigmentos 

poliméricos, pigmentos totais, cianidina-3-monoglucósido, malvidina-3-p-

cumarilglucósido, ácido trans-caftarico e para o ácido ferúlico. E uma correlação 

negativa para o parâmetro L*. 

No descritor a frutado, há correlações positivas com o pH, no atributo a floral, 

correlação negativa com as antocianinas totais, delfinidina-3-monoglucósido, ácido 4-

hidroxicoumárico, ester do ácido etilcoumárico, ácido gálico e C*. 

O atributo vegetal apresenta correlação negativa para com a massa volúmica e o 

descritor a citrinos correlação positiva na antocianina cianidina-3-monoglucósido. O 

descritor a composta apresenta correlações positivas no índice de polifenóis totais (IPT), 

compostos fenólicos totais, flavonóides, ácido coutárico, ácido ferúlico e ésteres do ácido 

etilcafeico. Os atributos a doce e o macio apresentam correlações negativas para com  a 

tonalidade corante, antocianinas coradas, petunidina-3-monoglucósido, ácido trans-

caftarico, ácido cafeico e h; nos pigmentos totais o atributo doce tem correlação negativa 

e os não flavonoides, ácido gálico e a* correlação negativa com o atributo a macio. O 

atributo a ácido apresenta quer correlações positivas como negativas; positivas na 

intensidade corante, tonalidade, antocianinas totais, pigmentos poliméricos, acidez 

volátil, delfinidina-3-monoglucósido, delfinidina-3-acetilglucósido, isómero do ácido 

coutárico, ácido 4-hidroxicoumárico, ácido ferúlico, éster do ácido etilcoumárico, ácido 

gálico, b*, C* e h e negativas no pH e L*. 

O descritor a adstringente apresenta correlações positivas na intensidade corante, 

tonalidade, antocianinas coradas, pigmentos poliméricos, pigmentos totais, petunidina-3-

monoglucósido, ácido trans-caftárico, ácido ferúlico, L*e h e correlação negativa para o 

parâmetro b*. O descritor encorpado tem correlação positiva nos pigmentos totais, grau 

Baumé, peonidina-3-monoglucósido, ácido cafeico,  
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Quadro 26. Correlações entre os dados sensoriais e os parâmetros físico-químicos avaliados nos vinhos do Porto Ruby. As correlações marcadas a vermelho são 

significativas para p<0,05000.  

  Intensidade 

corante 

Tonalidade Antocianinas 

totais 

Antocianinas 

coradas 

Pigmentos 

polimericos 

Pigmentos 

Totais 

IPT Compostos 

fenólicos 

totais 

Flavonóides Não 

flavonóides 

Teor 

alcoólico 

Massa 

volúmica 

Bé 

Ruby 0,917616 0,742126 0,615622 0,795028 0,936292 0,876862 0,697244 0,697255 0,705082 0,282251 0,289526 0,652863 0,511346 

Limpo 0,177122 -0,189596 0,195872 -0,159998 0,243101 0,067001 0,288425 0,277426 0,325369 -0,413786 0,552472 0,392031 -0,469434 

Frutado -0,339520 -0,335385 -0,422618 -0,250580 -0,341011 -0,237100 0,065229 0,065150 0,108182 -0,465331 -0,442898 0,114520 -0,618751 

Frutos Vermelhos -0,544363 -0,536666 -0,486779 -0,605496 -0,539475 -0,640546 -0,254450 -0,254106 -0,209495 -0,654731 -0,345742 -0,146868 -0,595800 

Alcool -0,565830 -0,376690 -0,370923 -0,418713 -0,610710 -0,632679 -0,091194 -0,087362 -0,081683 -0,102329 -0,304349 -0,675036 -0,610175 

Floral -0,679454 -0,605862 -0,894184 -0,453047 -0,677244 -0,442806 -0,594160 -0,590640 -0,564722 -0,622524 -0,486224 -0,017756 -0,239905 

Vegetal -0,388085 -0,123024 0,061568 -0,301599 -0,446706 -0,546233 -0,070153 -0,067488 -0,102595 0,383412 -0,147581 -0,863598 -0,342410 

Citrinos 0,623063 0,292308 0,416649 0,370393 0,683810 0,608046 0,353325 0,346360 0,367331 -0,065732 0,563939 0,687118 0,260354 

Compota 0,630215 0,678122 0,555748 0,683754 0,596564 0,602047 0,886182 0,888755 0,889313 0,477931 -0,173221 0,242017 0,000638 

Doce -0,709316 -0,793495 -0,508053 -0,830928 -0,693082 -0,879166 -0,386118 -0,389450 -0,354972 -0,605678 0,238567 -0,574979 -0,766521 

Ácido 0,895337 0,867566 0,902908 0,724724 0,879094 0,632814 0,715883 0,718107 0,695051 0,660401 0,359861 0,111344 0,547720 

Macio -0,577590 -0,796941 -0,646523 -0,763446 -0,516502 -0,595687 -0,581140 -0,586485 -0,530169 -0,978545 0,088786 0,138604 -0,457089 

Alcóolico 0,184502 0,337060 0,261338 0,127186 0,149776 -0,025890 0,276020 0,281619 0,285808 0,107509 -0,445744 -0,026135 0,058574 

Adstringente 0,812414 0,916382 0,704634 0,848428 0,782164 0,813933 0,684622 0,688836 0,666369 0,631930 -0,310765 0,483505 0,560248 

Equilibrado -0,277414 -0,116775 -0,609680 0,095673 -0,304575 0,027036 -0,223489 -0,215879 -0,214292 -0,133795 -0,513981 0,033433 0,100623 

Encorpado 0,552381 0,572468 0,173256 0,753239 0,553101 0,858904 0,151700 0,154920 0,128379 0,384725 -0,136484 0,639199 0,801593 



100  

Quadro 27. Correlações entre os dados sensoriais e os parâmetros físico-químicos avaliados dos vinhos do Porto Ruby. As correlações marcadas a vermelho são 

significativas para p<0,05000 (cont.) 

 

  pH Acidez 

volátil 

Acidez 

total 

Dioxido de 

enxofre total 

Del-3-Glc Cya-3-Glc Pet-3-Glc Peo-3-Glc Mal-3-Glc Del-3-AcGlc Mal-3- 

AcGlc 

Mal-3-

CoGlc 

ácido trans-

caftarico 

Ruby -0,319660 0,427671 0,170490 0,224726 0,436200 0,816534 0,652256 0,285226 0,614945 0,707774 0,424691 0,827380 0,809727 

Limpo 0,166356 0,202334 -0,541515 0,374244 -0,038731 0,700013 -0,246093 -0,232335 0,238780 0,445185 -0,002618 0,563023 0,070199 

Frutado 0,830989 -0,313259 -0,172818 0,395258 -0,440303 -0,118588 -0,112975 -0,324265 -0,079714 -0,232226 0,330093 -0,110601 -0,282835 

Frutos Vermelhos 0,452464 0,030320 -0,235466 0,393182 -0,448194 -0,330766 -0,525191 -0,599613 0,022470 -0,220390 0,481598 -0,295032 -0,679749 

Alcool 0,423061 -0,123279 0,334820 0,466333 -0,132810 -0,463073 -0,316820 -0,588116 0,001916 -0,252712 0,348240 -0,361543 -0,505368 

Floral 0,741391 -0,586490 -0,165666 -0,080144 -0,826404 -0,620914 -0,370614 0,081843 -0,411713 -0,604887 0,133757 -0,636691 -0,643626 

Vegetal -0,166753 0,056836 0,377026 0,092918 0,317800 -0,466593 -0,190067 -0,501882 -0,119554 -0,230363 -0,157619 -0,362198 -0,276642 

Citrinos -0,218681 0,251198 -0,331088 0,013368 0,147710 0,803548 0,211146 0,320494 0,299781 0,557343 -0,046080 0,684423 0,512743 

Compota 0,088028 0,214130 0,407399 0,473553 0,521848 0,515186 0,737663 -0,131721 0,467812 0,426670 0,441249 0,614389 0,713749 

Doce 0,322731 0,033722 -0,119637 0,501364 -0,383004 -0,251413 -0,874128 -0,649677 0,057001 -0,074197 0,273248 -0,272009 -0,831245 

Ácido -0,842739 0,788859 0,489513 0,265468 0,877244 0,648764 0,580959 -0,039992 0,752793 0,784097 0,425140 0,749862 0,751732 

Macio 0,404653 -0,095381 -0,658959 0,097079 -0,745023 -0,167319 -0,805192 -0,231217 -0,148590 -0,194872 0,130826 -0,277170 -0,775788 

Alcóolico -0,259516 0,505834 0,212942 0,280683 0,304826 -0,071973 0,201284 -0,460367 0,377596 0,132495 0,614743 0,085523 0,035796 

Adstringente -0,369311 0,296756 0,255874 -0,095595 0,603913 0,382543 0,910224 0,223730 0,278978 0,296790 0,143693 0,477798 0,853581 

Equilibrado 0,629899 -0,586672 0,277767 -0,055505 -0,499116 -0,443526 0,160738 0,337565 -0,236281 -0,424852 0,232134 -0,400123 -0,142243 

Encorpado -0,076852 -0,311573 0,078555 -0,567914 0,048727 0,184868 0,739296 0,906121 -0,177632 -0,028804 -0,303918 0,150901 0,692736 
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Quadro 28. Correlações entre os dados sensoriais e os parâmetros físico-químicos avaliados dos vinhos do Porto Ruby. As correlações marcadas a vermelho são 

significativas para p<0,05000 (cont.)

  Isómero do 

ácido 

coutárico 

Àcido 

coutárico 

Àcido 

cafeico 

Àcido 4-

hidroxicoumarico. 

Àcido 

ferúlico 

Ester do 

ácido 

etillcafeico 

Ester do ácido 

etillcoumárico 

Àcido 

gálico 

Catequina L* a* b* C* h 

Ruby 0,716806 0,785616 0,387252 0,611189 0,866490 0,666521 0,525853 0,515601 0,485522 -0,940452 0,494954 0,747837 0,713373 0,725496 

Limpo -0,047238 -0,045975 -0,233285 0,027618 0,174812 0,116010 0,058180 -0,168240 0,147021 -0,148173 0,417173 -0,095560 0,263301 -0,144361 

Frutado -0,432841 -0,096409 -0,139039 -0,550209 -0,126040 0,237898 -0,714443 -0,594872 0,651638 0,256631 -0,554711 -0,461489 -0,595876 -0,411164 

Frutos 

Vermelhos 
-0,494209 -0,562847 -0,677323 -0,505053 -0,413484 -0,396366 -0,617966 -0,647793 0,405444 0,516363 -0,281543 -0,584482 -0,486489 -0,572029 

Alcool -0,317991 -0,301431 -0,271228 -0,370891 -0,430672 -0,208361 -0,445816 -0,318165 -0,041111 0,551561 -0,434161 -0,442989 -0,545314 -0,400073 

Floral -0,734331 -0,394884 -0,340745 -0,855765 -0,610002 -0,211219 -0,900308 -0,822301 0,481321 0,589371 -0,709898 -0,730791 -0,809631 -0,694063 

Vegetal -0,024341 -0,301500 -0,029987 0,075676 -0,324237 -0,354004 0,102423 0,196914 -0,709514 0,451797 -0,133426 -0,100332 -0,196915 -0,073880 

Citrinos 0,334828 0,374124 0,134401 0,352790 0,513560 0,345663 0,400497 0,218427 0,209436 -0,609908 0,565635 0,375240 0,605367 0,320335 

Compota 0,588135 0,777614 0,589211 0,447708 0,790470 0,859411 0,246099 0,457486 0,452611 -0,675446 0,000483 0,591610 0,263282 0,636573 

Doce -0,555736 -0,717535 -0,819089 -0,497823 -0,714346 -0,668215 -0,435275 -0,598187 -0,185138 0,744760 -0,027854 -0,736032 -0,382433 -0,762524 

Ácido 0,970174 0,633384 0,303847 0,971734 0,809376 0,318107 0,925527 0,904987 -0,092910 -0,842775 0,745813 0,942676 0,932600 0,910344 

Macio -0,704389 -0,739582 -0,856556 -0,651730 -0,602884 -0,602109 -0,608715 -0,843761 0,294552 0,569036 -0,050951 -0,763064 -0,370573 -0,802235 

Alcóolico 0,319548 0,026271 -0,150771 0,303328 0,303537 -0,034803 0,110255 0,197059 0,324142 -0,190189 0,068676 0,292070 0,140863 0,312783 

Adstringente 0,738086 0,753658 0,694346 0,671487 0,897898 0,708819 0,505666 0,689317 0,334428 -0,840818 0,138449 0,853320 0,486551 0,885601 

Equilibrado -0,321682 0,172233 0,173525 -0,548694 -0,208035 0,273056 -0,637355 -0,409835 0,545636 0,162292 -0,720801 -0,288993 -0,608619 -0,228862 

Encorpado 0,318084 0,689373 0,755743 0,196848 0,496639 0,652572 0,189821 0,328074 0,298411 -0,617968 -0,114408 0,497383 0,200282 0,518033 
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3. Análises físico-químicas, composição fenólica, caracterização cromática 

e perfil sensorial dos vinhos do Porto Tawny vs. vinhos do Porto Ruby 

Nos parâmetros enológicos convencionais (Quadro 7 e Quadro 18), o teor alcoólico dos 

dois estilos, do vinho do Porto Tawny detém os teores mais elevados, de 20,57 no vinho do 

Porto 10 e 40 anos, enquanto que nos vinhos do Porto Rubies o máximo pertence ao LBV 2 e 

situa-se nos 20,14% (v/v). Valores que estão dentro dos valores permitidos por lei. 

Na massa volúmica e Grau Baumé, todos os vinhos estão na classe dos vinhos doces, 

com excepção do vinho do Porto Tawny 40 anos que já faz parte da classe de doçura dos vinhos 

do Porto muito doces. Na acidez volátil, os valores situam-se entre os 0,24 e 0,40 g/L de ácido 

acético, com excepção dos vinhos do Porto Tawny 20 e 40 anos que apresentam 0,64 e 0,96 

g/L de ácido acético. Estes valores encontram-se dentro dos limites legais (1,2 g/L de acido 

acético). 

Na concentração de anidrido sulfuroso total, os vinhos do Porto Ruby LBV 2 e vintage 

1 apresentam maiores valores (85 e 75 mg/L) e os vinhos do Porto Tawny Reserva e vinho do 

Porto Tawny 10 anos menores valores (18 mg/L). Valores uma vez mais, dentro dos limites 

legais e no caso dos vinhos do Porto Ruby os valores superiores traduzem-se num maior poder 

de maceração, ação antioxidante que protege da oxidação e uma ação antidiastásica (inibição 

e/ou destruição de algumas enzimas como a tirosinase e a lacase) (Delanoe et al., 1997). 

No Quadro 9 e Quadro 19, da intensidade e da tonalidade corante, antocianinas totais e 

coradas; os vinhos do Porto Vintage 2 e Vintage 1 apresentam maiores valores para a 

intensidade corante, de 20,58 e 20,34 e os vinhos do Porto Tawny 20 e 10 anos, valores mais 

baixos, de 2,53 e 5,04. Estes valores são explicados pela influência do tipo de tecnologia usada 

no fabrico dos vinhos. Fenómenos que ocorrem durante o processo de envelhecimento, como 

o envelhecimento oxidativo ou redutor, precipitação de compostos ou a processos de 

copigmentação e/ ou auto-associação podem explicar as diferenças entre estas duas categorias 

(Coutinho Brás, 2016). Nas antocianinas totais, o vinho do Porto Tawny SPA 2 detém o valor 

mais elevado com 339,1 mg/L seguido dos vinhos do Rubies LBV 1 e Vintage 1, os vinhos do 

Porto Ruby possuem de um  modo geral um teor superior de antocianinas totais, este facto está 

associado ao tipo de envelhecimento que atenua as reações de oxidação-redução, permitindo a 

manutenção dos pigmentos antociânicos muito mais intensos, já vinhos envelhecidos em casco 

de madeira, possuem uma menor quantidade de antocianinas totais comparativamente aos 

vinhos que envelhecem em inox e/ou em garrafa (Kennedy, 2008; Heredia et al., 1998). Nas 

antocianinas coradas, os vinhos do Porto Ruby também apresentam valores mais elevados do 

que os observados em vinhos do Porto Tawny. 
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No teor e perfil de antocianinas monoméricas e de ácidos fenólicos por HPLC, 

apresentados nos quadros 11 e 21; a antocianina malvidina monoglucosilada, é a que apresenta 

os teores mais elevados, seguidos da malvidina cumarilada e por último a malvidina acetilada. 

O facto dos vinhos do Porto Tawny Reserva e com indicação de idade de 10, 20 e 40 anos não 

apresentarem concentrações em antocianinas monoméricas, remete-nos para o facto de que 

quanto mais jovens forem os vinhos do Porto Tawny, maior será o seu teor em antocianinas 

monoméricas, categorias superiores já não apresentam antocianinas monoméricas na sua 

composição pois ao longo do envelhecimento de um vinho “tinto” assiste-se a uma diminuição 

de antocianinas monoméricas que depende tanto das condições de armazenamento como das 

características iniciais do vinho. Durante o armazenamento podem ocorrer mudanças no aroma, 

cor e sabor devido à redução na concentração de antocianinas monoméricas e à formação de 

pigmentos poliméricos. As reações responsáveis por essas transformações incluem, a 

condensação direta entre antocianinas e flavonóis e a polimerização das próprias antocianinas 

(Francia-Aricha et al., 1997). O vinho do Porto Tawny 20 anos apresentou valores de 

concentração reduzidos para o ácido trans-caftárico, isómero do ácido coutárico, ácido 

coutárico, ácido cafeíco e ácido ferúlico. O vinho do Porto Tawny 20 anos apresentou o valor 

mais baixo para o ácido ferúlico. Pela bibliografia consultada os ácidos como o coumárico, 

cafeíco e ferúlico são compostos facilmente oxidáveis e estão na origem do acastanhamento 

dos vinhos.  

Nos vinhos do Porto Ruby foram observados valores de concentrações em ácidos 

fenólicos mais elevados em vinhos de gama superior; vinho do Porto Vintage 1 e 2 e menores 

concentrações em ácidos fenólicos em gamas mais jovens, como no vinho do Porto Ruby, Ruby 

SPA e LBV 1. De acordo com a bibliografia, os ácidos fenólicos têm um elevado poder 

antioxidante e desempenham um importante papel a nivel das oxidações que conduzem ao 

acastanhamento dos vinhos.  

Na caracterização cromática dos vinhos do Porto Tawny e Ruby utilizando o método 

CIElab; podemos agrupar os vinhos em função dos parâmetros visuais; num extremo 

encontram-se os vinhos do Porto Vintage e LBV e no outro extremo os vinhos do Porto Tawny 

Reserva e Tawnies com indicação de idade (Figura 53).  

O vinho do Porto Tawny SPA 2 apresentou o valor de L* mais baixo (Figura 53). O vinho 

do Porto Tawny SPA 2 possui uma maior concentração em antocianinas e L* inferior, o que se 

traduz num vinho com maior intensidade de cor. O vinho do Porto Tawny 20 anos apresentou 

valores de L* superiores, o que se traduz em vinhos mais claros. O vinho do Porto Tawny SPA 

2 apresenta maior valor de a* e o vinho do Porto Tawny 40 anos o menor (Figura 53), logo o 

vinho do Porto Tawny SPA 2 está situado nos vermelhos mais intensos e o vinho do Porto 
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Tawny 40 anos mais próximo do zero, na zona dos castanhos que serão a junção das cores verde 

e vermelho. O vinho do Porto Tawny Reserva apresenta o valor de b* superior enquanto o vinho 

do Porto Tawny SPA 2 apresenta o menor valor de b* (Figura 53). Há de novo semelhança 

entre o vinho do Porto Tawny Reserva e o vinhos do Porto Tawny mais velhos (Porto 40 anos) 

sendo ambos os que apresentam valores mais elevados de b*. O aumento da coordenada 

cromática b* indica um desvio da cor no sentido da tonalidade amarela.  

Nos vinhos do Porto Ruby; o Vintage 1 e o Vintage 2 apresentaram valores de L* mais 

baixos (Figura 53), o que significa que apresentam maior intensidade de cor. O vinho que 

possue uma maior concentração em antocianinas (Vintage 1) apresenta um valor de L* inferior 

(menor luminosidade), o que se traduziria numa maior intensidade de cor. Já o Ruby SPA 

revelou-se o vinho mais claro (Figura 53). Os valores de b* são positivos e crescentes, o vinho 

do Porto Ruby SPA apresenta o menor valor e no vinho do Porto Vintage 2 apresenta o maior 

valor (Figura 53). O facto dos valores serem positivos, indica-nos que a componente amarela é 

superior à componente azul, o que é um resultado normal atendendo a que se trata de vinhos 

jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Gráfico 3D de dispersão de b* vs. L* e a * (CIElab.sta 3v*35c) dos vinhos do Porto Tawny 

e dos vinhos do Porto Ruby. 
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No Perfil sensorial dos dois estilos de vinho; o vinho do Porto Tawny 40 anos destaca-se 

pelos descritores a Equilibrado, Aroma a frutos secos, Sensação macio, Alourado e Limpo, e o 

vinho do Porto Tawny 20 anos pelos descritores Alourado e Limpo. Os valores foram 

explicados pelo facto dos vinhos sofrerem alterações, nomeadamente fenómenos de oxidação 

durante o envelhecimento, com maior impacto na cor e no aroma.  

No que diz respeito ao sabor, no descritor Ácido foi registado um maior valor no vinho 

do Porto Tawny RZ e um menor valor no vinho do Porto Tawny 40 anos. Na sensação e fim 

de boca, os descritores Sensação macio, Sensação adstringente, Equilibrado e Persistente 

apresentaram diferenças; O descritor a Sensação adstringente, apresenta valores decrescentes 

para os vinhos do Porto Tawny Reserva, Tawny RZ, Tawny SPA 2, Tawny SPA 1, Porto Tawny 

10 anos, Porto Tawny 20 anos e Porto Tawny 40 anos, o que nos remete ao período de 

envelhecimento e às modificações nas propriedades sensoriais, pelas ação das 

proantocianidinas (taninos condensados) há diminuição da adstringência. 

O aumento da sensação de Macio é explicada pela polimerização dos taninos decorrentes 

do envelhecimento dos vinhos (Vilela et al., 2015).  

No vinho Ruby, os atributos que melhor o caracterizam são os descritores aromáticos a 

floral, frutado, aromas a frutos vermelhos, citrino, sabor ácido, sabor mais doce, sensação 

macio, alcoólico, equilibrado, adstringente, encorpado e fim de boca persistente (Vilela et al., 

2013). O vinho do Porto Ruby destaca-se pelos descritores Aroma a álcool, o Vinho LBV 1 

pelo descritor Flavour Alcoólico, o LBV 2 pelo Sabor doce e Ruby e o Vintage 2 pelo descritor 

Ruby e Alcoólico. 
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 Capítulo IV – Conclusões gerais e perspectivas 

futuras 

Após realização do trabalho, conseguimos tirar algumas conclusões. 

Certos valores obtidos em cada estilo remetem-nos para o tipo de tecnologia usada no 

fabrico, ao estilo da própria casa, a fenómenos que ocorrem durante o processo de 

envelhecimento e a junção/alteração de compostos e a origem de novos. 

Na intensidade e tonalidade corante, os vinhos do Porto vintage 2 e vintage 1 apresentam 

maiores valores e os vinhos do Porto Tawny 20 e 10 anos, valores mais baixos. Estes valores 

são explicados pela influência do tipo de tecnologia usada no fabrico dos vinhos. Fenómenos 

que ocorrem durante o processo de envelhecimento, como o envelhecimento oxidativo ou 

redutor, precipitação de compostos ou devido a processos de copigmentação e/ ou auto-

associação podem explicar as diferenças entre estas duas categorias. Nas antocianinas totais, o 

vinho do Porto SPA 2 detém o valor mais elevado seguido dos vinhos do Porto Rubies LBV 1 

e Vintage 1, os vinhos do Porto Ruby possuem de um modo geral um teor superior de 

antocianinas totais, este facto está associado ao tipo de envelhecimento que atenua as reações 

de oxidação-redução, permitindo a manutenção dos pigmentos antociânicos muito mais 

intensos, já vinhos envelhecidos em cascos de madeira, possuem uma menor quantidade de 

antocianinas totais. 

Nas antocianinas monoméricas; a malvidina monoglucosilada, é a que apresenta os teores 

mais elevados, seguidos da malvidina cumarilada e por último a malvidina acetilada. Quanto 

aos sub-gupos, as antocianinas monoglucosiladas aparecem com teores mais elevados e são as 

que mais contribuem, seguidas das cumariladas e acetiladas. O facto dos vinhos Tawny Reserva 

e com indicação de idade de 10, 20 e 40 anos não apresentarem concentrações em antocianinas 

monoméricas, remete-nos para o facto de que quanto mais jovens forem os vinhos do Porto 

Tawny, maior será o seu teor em antocianinas monoméricas, categorias superiores já não 

apresentam antocianinas monoméricas na sua composição pois ao longo do envelhecimento de 

um vinho “tinto” assiste-se a uma diminuição de antocianinas monoméricas que depende tanto 

das condições de armazenamento como das características iniciais do vinho. As reações 

responsáveis pelas mudanças no aroma, cor e sabor devido à redução das antocianinas 

monoméricas incluem, a condensação direta entre antocianinas e flavonóis e a polimerização 

das próprias antocianinas. 

Nos ácidos fenólicos; o vinho do Porto Tawny 20 anos apresentou valores reduzidos de 

concentração para o ácido trans-caftárico, isómero do ácido coutárico, ácido coutárico, ácido 
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cafeíco e ácido ferúlico. Pela bibliografia consultada, ácidos como o coumárico, cafeíco e 

ferúlico são compostos facilmente oxidáveis e estão na origem do acastanhamento.  

Nos vinhos do Porto Ruby; o Vintage 2 apresentou os valores mais elevados para os 

compostos isómero do ácido coutárico, ácido 4-hidroxicuomárico e ácido etilcoumárico. 

Os vinhos do Porto Tawny 20 e Vintage 2 apresentaram os teores mais elevados de  ácido 

gálico e o vinho do Porto Tawny SPA 2 e Ruby SPA o teor mais baixo. A concentração de 

catequina é mais elevada no vinho do Porto Tawny SPA 1 e Ruby e inferior no vinho do Porto 

Tawny 40 anos e Reserva Ruby. Estes dois compostos, são os compostos fenólicos em maior 

quantidade no vinho e a sua predominância pode se alterar pelas práticas vinícolas e pelo tipo 

de castas utilizado. No ácido gálico, há enriquecimento com o tempo devido à hidrólise dos 

taninos do carvalho e à degradação da lignina e a catequina possui um papel importante no 

aparecimento de colorações castanhas nos vinhos no processo de oxidação química, uma vez, 

que os compostos ο-difenol são os mais susceptíveis a estes fenômenos.  

A caracterização cromática, do vinho do Porto Tawny SPA 2 mostrou um valor de L* 

mais baixo, apresentando estes vinhos uma concentração de antocianinas superiores, o que se 

traduz num vinho com maior intensidade de cor. O vinho do Porto Tawny 20 anos apresentou 

valores de L* superiores, o que se traduz em vinhos mais claros. Nos vinhos do Porto Ruby; o 

Vintage 1 e o Vintage 2 apresentaram valores de L* mais baixos, o que significa maior 

concentração em antocianinas. Já o Ruby SPA revelou-se o vinho mais claro. Por sua vez o 

vinho do Porto Tawny SPA 2 apresenta maior valor de a* e o vinho do Porto Tawny 40 anos o 

menor valor de a*, logo o vinho do Porto Tawny SPA 2 está situado nos vermelhos mais 

intensos e o vinho do Porto Tawny 40 anos mais próximo do zero, na zona dos castanhos. O 

vinho do Porto Tawny Reserva apresenta o valor de b* superior enquanto o vinho do Porto 

Tawny SPA 2 apresenta o menor valor de b*. Segundo bibliografia consultada, a fermentação 

alcoólica e/ou a adição de aguardente vínica levam à presença de acetaldeído, o acetaldeído 

induz à polimerização de compostos como os taninos e a reações entre os 3-falvonóis e as 

antocianinas, destas reações resultam novos pigmentos mais estáveis que durante o período de 

armazenamento e envelhecimento se alteram de vermelho intenso para vermelho-acastanhado. 

Os valores de b* são positivos e crescentes em função da categoria, com o vinho do Porto Ruby 

SPA a apresentar o menor valor e o vinho do Porto Vintage 2 a apresentar o maior. O facto dos 

valores serem positivos, indica-nos que a componente amarela é superior à componente azul, 

o que é normal atendendo a que se trata de vinhos jovens. 

No Perfil sensorial dos dois estilos de vinho do Porto; o Tawny destaca-se pelos 

descritores a Equilibrado, Aroma a frutos secos, Sensação macio, Alourado e Limpo, Ácido, 

Sensação adstringente e Macio. O aumento da sensação de Macio é explicada pela 

polimerização dos taninos decorrentes do envelhecimento dos vinhos, a Sensação adstringente, 
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remete-nos para o período de envelhecimento e para as modificações nas propriedades 

sensoriais, pelas ação das proantocianidinas (taninos condensados) há diminuição da 

adstringência. 

No vinho Ruby, os atributos que melhor o caracterizam são os descritores aromáticos a 

floral, frutado, aromas a frutos vermelhos, citrino, sabor ácido, sabor mais doce, sensação 

macio, alcoólico, equilibrado, adstringente, encorpado e fim de boca persistente. 

Na análise da PCA´s, verificamos que as amostras de vinho se agrupam da seguinte 

forma; grupo 1 composto pelos vinhos do Porto Tawny Reserva, Tawny RZ, Tawny SPA 1 e 

Tawny SPA 2 e grupo 2 com os vinhos do Porto Tawny 10 anos, Porto Tawny 20 anos e Porto 

Tawny 40 anos. Para o descritor Alourado há correlações positivas com as análises, os 

parâmetros CIELab L*, hº e tonalidade corante. Estes valores aumentarão proporcionalmente 

com a idade dos vinhos, já os parâmetros a*, C*, intensidade corante, antocianinas coradas, 

pigmentos poliméricos e totais apresentam valores contrários. O descritor Limpo apresenta 

correlações positivas para os parâmetros L*, b*, hº, tonalide corante e não flavonóides e 

negativas para a*, C*, intensidade corante, antocianinas totais, antocianinas coradas, pigmentos 

poliméricos, pigmentos totais, flavonóides.E o descritor a Persistência dos vinhos na boca está 

correlacionada positivamente com os valores hº, tonalidade corante e massa volúmica e 

negativamente com os valores de a*, intensidade corante e pigmentos poliméricos.  

Como perspectivas futuras, é de referir que se poderia explorar a composição volátil das 

diferentes categorias do vinho do Porto pela análise de GC-MS (Cromatografia Gasosa - 

Espectrometria de Massa) uma vez que muitas das substâncias importantes presentes nos vinhos 

do Porto são facilmente volatilizáveis (como alcoóis, ésteres e aldeídos) e as oscilações nas suas 

concentrações podem estar dependentes dos fenómenos de oxidação e de envelhecimento dos 

vinhos. E seria ainda interessante ampliar o estudo para outras marcas/casas que estão no 

mercado e institucionalizadas pelo IVDP, de modo a aferir a presença ou não de semelhanças 

nos resultados obtidos pelas análises.  
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“Vinho fino do Alto Douro 

De forte me faz falar; 
Põe-me alegre, pôe-me fino, 

E só me estorva o andar” 
Poesia Popular. 
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Anexo nº1  

 

Ficha de Prova  

Vinho do Porto Tawny  

  

Provador:__________________________________Data:__________________  

 Escala: 1 (sem intensidade) a 5 (mais intenso)  

Aparência   

Alourado                 

Limpo                

  

Aroma e Flavor                 

Frutado                

Frutos Vermelhos                

Álcool                

Floral                

Frutos Secos                

Madeira                

Compota                

Canela                

Caramelo                

Torrado                

  

 Sabor                

Doce                

Ácido                

                

Sensação e Fim de                

boca  

Macio                

Alcoólico                

Adstringente                

Equilibrado                

Encorpado                

Persistente                

  

Comentários:  

  
   Referências para cada atributo de vinho do Porto Tawny; adaptado de Monteiro et al., (2014)  
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Descritor  Definição Sensorial  Referência  
Posição na 

escala  

 Aparência   

Alourado   Intensidade da cor do Porto Tawny envelhecido  4  

Limpo  Limpidez associado a ausência de    

turbidez/opacidade e/ou material em suspensão  

 Aroma e Flavor   

Frutado  Aroma/flavor associado a frutos de árvore:  

pêssego, maça, ameixa, damasco  

Produto natural, corte em gomos   5  

Frutos Vermelhos  Aroma associado a bagas vermelhas: morango, 

cassis, amora, framboesa, groselha; e frutos de 

árvore: ginja, cereja, ameixa  

Produto natural, corte longitudinal  5  

Álcool  Aroma característico de etanol ou aguardente  30 ml de aguardente (19% v/v)  5  

Floral  Aroma associado a flores: violeta, rosa  100 µll-1 de solução de linalol (97%)  5  

Frutos Secos  Aroma/flavor associado a frutos secos: noz, 

avelã, ameixa seca, uva passa  
Produto natural, corte longitudinal ou 

esmagados  
5  

Madeira  Aroma associado a barricas e tonéis de 

madeira  
Maceração de 1.0 gl-1 de aparas de madeira, 

tosta média, em etanol (19%v/v)  
5  

Compota  Aroma associado a frutos extra maduros   1 colher de compota de frutos vermelhos  5  

Canela  Aroma característico de canela  1 pau de canela  5  

Caramelo  Aroma característico de caramelo  2.5 g caramelo  5  

Torrado  Aroma associado a torrado, queimado  1 pão branco torrado (esmagado)  5  

 Sabor   

Doce  Sabor característico de uma solução aquosa    4  

de sacarose  Solução de 90 gl-1 de sacarose (2.8° Baumé),  

em etanol (20%v/v)  

5  

Ácido  Sabor característico de uma solução aquosa  Solução de 0.15 gl-1 de ácido tartárico de 

ácido tartárico  
5  

 Sensação e Fim de boca   

Macio  Sensação de suavidade, aveludado     5  

Alcoólico  Sensação de causticidade, queimante   30 ml de aguardente (19% v/v)   5  

Adstringente  Sensação de secura, rugosidade característica 

de dióspiro/ banana verde  
  4  

Solução de tanino enológico (200mgl-1)  5  

Equilibrado  Sensação de harmonia: quando a acidez, a 

adstringência e, se presente, o amargo, são 

compensados pela doçura  

  4  

Encorpado  Sensação de consistência, densidade, volume     4  

Persistente  Duração de flavor e sensações de boca que se 

mantêm, depois de cuspir o vinho.  
         4  

Superior a 8 segundos         5  
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Anexo nº2  

Ficha de Prova 

Vinho generoso (Ruby) 

 

 

Provador:________________________________________ Data:__________________ 
 
Escala: 1 (sem intensidade) a 5 (mais intenso) 

 

 

 

Aparência  

Ruby         

Limpo        

 

Aroma e Flavor         

Frutado        

Frutos Vermelhos        

Álcool        

Floral        

Vegetal        

Citrinos        

Compota        

 

Sabor        

Doce        

Ácido        

        

Sensação e Fim de 

boca 

       

Macio        

Alcoólico        

Adstringente        

Equilibrado        

Encorpado        

 

Comentários: 
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Descritores sensoriais para vinhos do Porto Ruby (adaptado de Monteiro et al., 2014). 

Descritor Definição Sensorial Referência 

Ruby Intensidade da cor do Porto Ruby (tinto) 

 Limpo Limpidez associado a ausência de 

turbidez/opacidade e/ou material em 

suspensão 

Frutado Aroma/flavor associado a frutos de 

árvore: pêssego, maça, ameixa, damasco 

Produto natural, corte em gomos  

Frutos 

Vermelhos 
Aroma/flavor associado a bagas 

vermelhas: morango, cassis, amora, 

framboesa, groselha; e frutos de árvore: 

ginja, cereja, ameixa 

Produto natural, corte longitudinal 

Álcool Aroma característico de etanol ou 

aguardente 

30 ml de aguardente (19% v/v) 

Floral Aroma associado a flores: violeta, rosa 100 µll-1 de solução de linalol (97%) 

Vegetal Aroma associado a vegetal: pimento, erva 

fresca, eucalipto, hortelã 

Produto natural, corte longitudinal 

Citrinos Aroma associado a laranja, limão, 

tangerina 

Produto natural, corte longitudinal 

Compota Aroma associado a frutos maduros e 

muito doces 

1 colher de compota de frutos vermelhos 

Doce Sabor característico de uma solução 

aquosa de sacarose 

30 ml Porto Ruby, Armilar, L117221  

Solução de 90 gl-1 de sacarose (2.8° Baumé) 

em etanol (19%v/v) 

Ácido Sabor característico de uma solução 

aquosa de ácido tartárico 

Solução de 0.15 gl-1 de ácido tartárico 

Macio Sensação de suavidade, aveludado na 

boca 

 

Alcoólico Sensação de causticidade, queimante na 

boca 

 

Adstringente Sensação de secura, rugosidade 

característica de dióspiro/banana verdes  

 

 

Equilibrado Sensação de harmonia: quando a acidez, 

a adstringência e, se presente, o amargo, 

são compensados pela doçura. 

 

Encorpado Sensação de consistência, densidade, 

volume na boca 

 

Persistente Duração de flavor e sensações de boca 

que se mantêm, depois de cuspir o vinho. 

 

 


