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Resumo 

 

Quando acompanhei o processo de maturação das uvas e a sua transformação em vinho 

questionei: Porque efectuam a análise dos compostos fenólicos nas uvas e não no vinho 

também? Qual seria a relevância da determinação dos compostos fenólicos no vinho? A 

relatório questão que coloco neste estágio é, “Como evoluem estes compostos fenólicos da 

uva até ao vinho e quais os níveis de compostos fenólicos existentes nas uvas que se mantêm 

efectivamente na composição do vinho após o processo completo de vinificação.  

Considerando todas as variáveis associadas ao próprio processo de vinificação e as 

condições climatéricas da campanha vitícola de 2017. Foram avaliadas as uvas da casta 

Touriga Nacional nas várias fases de maturação na vinha, oriundas da Quinta do Ferrão, 

situada na Região Demarcada do Douro. E o vinho nas diferentes etapas da vinificação. Os 

parâmetros avaliados nas uvas foram: determinação do peso e volume médio do bago, estes 

para descartar aumentos da concentração dos compostos fenólicos por desidratação das uva 

que poderiam interferir nas conclusões sobre a evolução dos compostos fenólicos nas uvas. 

Avaliamos também o pH, a acidez total, o álcool provável e como principal determinação, as 

antocianinas totais e o teor de polifenóis totais. No vinho foi avaliado: o álcool, o pH, a acidez 

total, as antocianinas totais e o teor de polifenóis totais,  

Pela análise dos resultados verificou-se que as antocianas e os IPT’s evoluem da mesma 

forma. As antocianas e os IPT’s evoluíram nas uvas de forma crescente até certo ponto (ponto 

óptimo de colheita) decrescendo nos três dias seguintes, onde se fez o corte das uvas. 

Relativamente às antocianinas verificou-se que na fase final de maturação das uvas os 

valores eram 1850,3 mg/L e que no vinho após a filtração verificamos os valores de 

579,8mg/L o que nos mostra que 26% das antocianas sintetizadas nas uvas se mantiveram na 

composição do vinho. Quanto ao Índice de Polifenóis Totais verificou-se o valor de 87,4 na 

fase de pré-colheita e 68,3 no vinho após filtração. A percentagem de IPT’s que se 

mantiveram da uva ao vinho foi cerca de 72%. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: antocianas, vinificação, Touriga Nacional, maturação, cor, vinho tinto. 
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Abstract 

 

When I followed the maturation process of the grapes and their transformation into wine, 

I asked: Why they analyze the phenolic compounds in grapes and not in wine as well? What 

is the relevance of the determination of phenolic compounds in wine? The question that I put 

in this report, "How do these phenolic compounds evolve from the grape to the wine, and 

what levels of phenolic compounds in the grapes actually remain in the wine composition 

after the complete winemaking process. 

Considering all the variables associated with the winemaking process itself, and the 

climatic conditions of the wine-growing season of 2017. In this report the grapes of the 

Touriga Nacional variety were evaluated in the various stages of maturation in the vineyard, 

from Quinta do Ferrão, located in the Demarcated Region of the Douro Valley. We also the 

wine in the different stages of winemaking. The parameters evaluated in the grapes were: 

determination of average weight and volume of the berry, these evaluation helps to discard 

possible increases in the concentration of the phenolic compounds by dehydration of the 

grapes, that could interfere in the conclusions on the evolution of the phenolic compounds in 

the grapes. We also evaluated, pH, total acidity, potential alcohol, and as the main 

determination, the anthocyanins and total polyphenols content. In the wine we evaluated: 

alcohol, pH, total acidity, anthocyanins and total polyphenol content. 

By analyzing the results it was verified that anthocyanins and IPT’s evolved in the same 

way. Anthocyanins and IPT’s evolved in grapes to a certain extent (optimum harvest point) 

decreasing over the next three days, where the grapes were cut. 

Concerning the anthocyanins, it was verified that in the final stage of maturation of the 

grapes the values were 1850.3 mg/L and in the wine after the filtration we verified the values 

of 579.8, which shows that 26% of the anthocyanins synthesized grapes remained in the 

composition of the wine. As for the Total Polyphenol Index, the value in the pre-harvest stage 

was 87.4 and in the wine after filtration the value was 68.3. The percentage of IPT's that 

remained from the grape to the wine was about 2%. 

 

 

 

 

Key-Words: Anthocyanins, vinification, Touriga Nacional, maturation, cor, red wine. 
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1. Introdução 

O presente relatório foi expressamente elaborado com feito à obtenção do grau de Mestre 

em Enologia e Viticultura da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este estágio foi 

realizado na Maçanita Vinhos, no seu novo projeto na Região Demarcada do Douro (RDD), 

localizado no Ferrão, situado na Freguesia de Covas do Douro, no Concelho de Sabrosa, 

tendo como principais objetivos permitir o contacto com uma empresa de referência na área 

vitícola, permitir a aquisição de conhecimentos na mesma área, conhecer um centro produtivo 

em plena época de vindimas, e acima de tudo adquirir conhecimentos práticos do dia-a-dia de 

uma adega. Este estágio foi realizado durante a campanha vitícola de 2017. 

O relatório de estágio está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo faz uma 

localização e caracterização da empresa Maçanita Vinhos e da Região Demarcado do Douro. 

O segundo capítulo é dedicado à revisão bibliográfica, sendo abordada a caracterização da 

casta estudada, a temática do vinho tinto, os processos de fabrico do vinho tinto e por fim a 

temática dos compostos fenólicos e a sua estrutura. O terceiro capítulo é dedicado à 

componente prática onde são descritas as operações mais importante realizadas durante o 

estágio, nomeadamente as operações que se prendem com o controlo de maturação, descrição 

da campanha vitícola 2017, as variáveis associadas ao processo de vinificação e os parâmetros 

analíticos. No quarto capítulo é feita uma descrição e discussão dos resultados obtidos. 

Por fim, no último capítulo, ou seja, na conclusão é realizada uma análise crítica de todo o 

trabalho realizado na empresa Maçanita Vinhos.  

A coordenação do estágio foi da responsabilidade do Professor João Pissarra. A 

orientação prática na Maçanita Vinhos, no seu Centro de Produção da RDD foi da 

responsabilidade da Engenheira Joana Maçanita. 
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1.1. Apresentação da entidade acolhedora 

O projeto dos irmãos Maçanita (figura 1) arrancou em 2011 no Douro com o intuito de 

dar vida a um vinho com carácter e personalidade própria, feito "à Maçanita". A conduzir este 

projeto estão os dois irmãos e enólogos Joana e António Maçanita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assente em vinhos de muita qualidade e riqueza enológica, tão típica do Douro, o projeto 

Maçanita trás uma metodologia inovadora e jovem à produção de vinhos de qualidade. 

Hoje, as vinhas do projeto Maçanita estão distribuídas pelas três sub-regiões do Douro. 

No Baixo Corgo (BC), estão plantadas a Malvasia Fina, o Viosinho e o Gouveio, no Douro 

Superior (DS) a Códega do Larinho. As tintas estão no Cima Corgo (CC), perto do Pinhão, 

com a Touriga Nacional, o Sousão e uma parcela de vinhas velhas com mais de 80 anos.  

No Douro, Joana Maçanita, com o projeto Mãos, criou em 5 anos, 15 referências que, de 

forma tão distinta, desde um tinto 100% Tinta Roriz a 700 metros de altitude aos monocastas 

brancos, Encruzado, Códega do Larinho, Cercial e um Moscatel de altitude. 

Em 2017, a Maçanita Vinhos começa um novo projeto no Douro (Ferrão), próximo da 

pequena Vila do Pinhão, no distrito de Vila Real. O seu intuito é descobrir melhor o Douro, 

apresentando diferentes vinhos e diferentes abordagens ao vinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Logótipo da Maçanita Vinhos 

 

Figura 2 - Vinhos Maçanita (Códega do Larinho; Gouveio; Malvasia Fina; Os Canivéis; As Olgas 

branco; Maçanita Douro DOC; Touriga Nacional em Rosé; Maçanita tinto; As Olgas tinto; É 

Sousão ou será Vinhão?) 

 



 

3 

 

1.2. A Região Demarcada do Douro 

 

1.2.1. História 

Uma Região Demarcada é definida como sendo um conjunto de áreas vitícolas 

delimitadas que produzem vinhos com características especificas, sendo obtidos de uvas 

provenientes de castas cultivadas nessa área e cuja vinificação também é realizada nessa 

região (MARTINS, 1998). 

Em 10 de Setembro de 1756, Marquês de Pombal criou a Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Alto Douro e procedeu à primeira delimitação administrativa da 

região com o intuito de melhorar o cultivo da vinha na região do Douro. Tratou-se da primeira 

região demarcada no mundo em termos de «denominação de origem controlada». A região 

demarcada correspondia a uma mancha de xisto que rodeia o vale do Douro desde pouco 

antes da Régua até às margens do rio Tua. A RDD tem sofrido profundas modificações, de 

ordem geográfica, regulamentar e técnica, que se têm revelado fundamentais para a melhoria 

da qualidade do vinho e para o crescimento da sua comercialização (PEREIRA, 2000). 

É uma área do nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do Douro, classificada pela 

UNESCO, em 14 de dezembro de 2001 como Património da Humanidade, na categoria de 

paisagem cultural e rodeada de montanhas que lhe dão características mesológicas e 

climáticas particulares. A região estende-se por área total de cerca de 250.000ha, limitada a 

poente pelas serras do Marão e Montemuro, tendo a norte e sul contornos irregulares 

definidos pelas cotas (400 a 700m) a partir das quais a vinha deixa de ter condições para 

produzir vinhos de qualidade ou, em determinadas zonas, pela presença de afloramentos 

graníticos (Planaltos de Carrazeda até ao Rio Douro), os quais são também reconhecidos 

como menos adequados para a produção de vinhos de qualidade (MARTINS, 1998). 
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1.2.2. Caracterização da Região Demarcada do Douro 

O vale do Douro divide-se em três importantes sub-regiões vinhateiras (figura 3) 

naturalmente distintas, não só por fatores climáticos, como também socioeconómicos: Baixo 

Corgo (de Barqueiros à foz do rio Corgo, acima da Régua), Cima Corgo (do Corgo ao Cachão 

da Valeira) e Douro Superior (da Valeira a Barca d’Alva). A mais cotada para a produção de 

vinhos de qualidade é o Cima Corgo, onde há a ter em conta as vinhas das quintas próximas 

do Pinhão, nas margens do rio Douro e seus afluentes Pinhão e Torto, (AFONSO, 2013).  

Essas características existentes na região do Douro são condicionadoras do 

aproveitamento económico dos recursos naturais e das atividades aí desenvolvidas (IVDP, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa da RDD e respectivas sub-regiões (BC – Baixo Corgo, CC – Cima Corgo e 

DS – Douro Superior). Fonte: www.winetalks.pt 

http://www.winetalks.pt/
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A região abrange cerca de 250.000 hectares, com a área de vinha a representar 

aproximadamente 45.613 hectares ou 18% da área de solo total. (Quadro 1). 

No Quadro I, está apresentado as áreas totais e vitícolas de cada uma das três sub-regiões 

atrás mencionadas, e o total da RDD. 

 

Tabela 1 – Caracterização em área das sub-regiões. 

Sub-Região 
Área total 

(ha) 

Percentagem 

(%) 

Área com vinha 

(ha) 

% da Área com 

vinha 

Baixo Corgo 
45000 18 14501 32,2 

Cima Corgo 
95000 38 20915 22,0 

Douro Superior 
110000 44 10917 9,3 

Total RDD 250000  
45613 18,2 

Fonte: Estatística geral, IVDP, 2015. 

 

1.2.3. Geologia e solos vitícolas 

Devido à relativa homogeneidade geológica, quase toda a região vinhateira do Alto Douro 

se situa no complexo xisto-grauváquico pré-ordovícico (PC-Cb). A rodear aquele grande 

maciço de xisto, está presente numa outra formação geológica, granítica, a qual penetra na 

Região, como por exemplo junto a Alijó, do Planalto de Carrazêda de Ansiães até à foz do 

Sabor na margem direita, junto ao Pocinho sobre o Vale do Meão (AFONSO, 2013). 

Os solos das vinhas durienses são, na sua maioria, Antrossolos (ou Antropossolos) devido 

à influência ciclópica que o “Homem do Douro” teve na sua formação, quer através da 

desagregação da rocha-mãe quer através da armação do terreno em socalcos, os quais se 

tornaram numa das imagens de referência da região e permitiram atenuar o forte declive das 

encostas (AFONSO, 2013). 

No que respeita às características físicas dos solos antrópicos, para além da elevada 

pedregosidade (cascalho de xisto), dominam as texturas entre o franco-arenoso fino e o franco 

limoso. A elevada percentagem de limo e de areia fina que as caracterizam, cria por vezes 

dificuldade ao “pegamento” das plantas, dada a falta de arejamento que estes tipos de textura 

conferem ao solo. Por isso, nesses locais a escolha dos porta-enxertos e os cuidados com a 

plantação terão de ser muito criteriosos (MAGALHÃES, 2008). 
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Quanto às características químicas, estes solos apresentam geralmente reacção ácida e 

teores muito baixos em matéria orgânica. Os teores de macronutrientes principais são 

naturalmente baixos, em especial no que se refere ao azoto e fósforo, podendo o potássio 

apresentar por vezes valores médios. Sobretudo em cotas mais altas da região, onde a 

lexiviação de nutrientes seja maior em consequência de maior precipitação, onde os valores 

do pH sejam mais baixos em particular quando a vinha é instalada em solos anteriormente 

ocupados por floresta, ou em solos de transição e graníticos, é frequente a ocorrência de 

carências de magnésio e de boro, acompanhadas de necroses perilimbares e de baixo vigor e 

produtividade das videiras. 

 

1.2.4. O clima 

O clima da RDD é mediterrânico, caracterizando-se por uma constante interanual da 

insolação total, das temperaturas médias e da evapotranspiração potencial mas com variação 

interanual da precipitação acentuada (ADVID, 2007). 

Dentro da região é possível constatar três situações climatéricas relativamente distintas 

que face aos seus aspectos contrastantes serviram de base à criação das sub-regiões. Por sua 

vez, em cada sub-região surgem factores mesoclimáticos associados às diferenças de altitude, 

exposição, declive e proximidades de cursos de água que originam microzonas com variações 

sensíveis, as quais, só por si, criam potencialidades distintas para a produção de reputados 

vinhos generosos, vinhos espumantes e vinhos de mesa (MARTINS, 1998). 

A exposição ao sol, factor fisiográfico de grande importância na caracterização climática 

de qualquer região, reveste-se no Douro de redobrado interesse já que permite uma melhor 

compreensão do comportamento da vinha nas diferentes situações. A margem norte do rio 

está sob a influência de ventos secos do sul, estando a margem sul exposta aos ventos do 

norte, mais frios e húmidos, e a uma menor insolação (IVV, 2010). 
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1.3. Caracterização vitivinícola da casta em estudo: Touriga Nacional 

 

1.3.1. História 

A Touriga Nacional (TN) é considerada uma das mais nobres castas portuguesas e 

também uma das mais antigas das regiões do Dão e Douro (BOHM, 2007). É uma variedade 

de Vitis vinífera L., é uma casta tinta autóctone portuguesa. Não existem sinonímias oficiais 

desta casta (BOHM, 2007). 

É uma das castas de maior relevo na viticultura portuguesa, sendo a casta que melhor 

representa a mesma. Embora na altura em que a filoxera dominava sobre as vinhas 

portuguesas, principalmente no Douro e no Dão, esta casta tenha sido severamente arrancada, 

reduzindo-se e muita a sua importância nos anos seguintes devido à reduzida produção e à 

facilidade em desavinhar. No entanto, após terem sido realizados ensaios de recuperação e 

seleção dos melhores clones desta casta, a mesma voltou a ser a rainha da viticultura nacional, 

sendo atualmente plantada em países como Espanha, Austrália, África do Sul e Estados 

Unidos da América.  

Análises de variabilidade genética efectuadas sobre as características quantitativas e 

qualitativas da casta indicam que a Touriga Nacional será originária do Tourigo, da região do 

Dão, uma vez que nos parâmetros analisados, a região do Dão possui maior variabilidade que 

a região do Douro, embora esta diferença não seja muito significativa, possivelmente 

explicada pela proximidade geográfica das duas regiões vitícolas (BRITES, 2000). 

É uma casta com elevada história e importância em Portugal, sendo utilizada para o 

fabrico de vinhos, de elevada qualidade (BOHM, 2007). 

Os primeiros trabalhos de selecção realizados em Portugal, com bases científicas, tiveram 

início em 1978 na casta Touriga Nacional nas Regiões do Douro e do Dão, sendo desta forma 

considerada uma casta piloto (BOHM, 2007). 
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1.3.2. A sua Distribuição 

É cultivada em praticamente todas as regiões vitivinícolas nacionais e também em 

algumas regiões internacionais. Estando presente em França, Argentina, Espanha, África do 

Sul, Austrália, Califórnia e também no Brasil (BOHM, 2007). 

No sul do território de Portugal continental a casta apresenta uma reduzida expressão, 

sendo mais notória na região vitícola do Algarve, como podemos ver através da Figura 4 

(BOHM, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o IVV (2016), a casta Touriga Nacional está inserida no grupo das castas mais 

utilizadas a nível nacional apresentando uma tendência de desenvolvimento 

significativamente crescente. Sendo a 5ª casta mais cultivada, representando uma área de 

plantação na ordem dos 12.394 hectares, correspondendo assim uma percentagem de 6%, ao 

nível nacional (IVV, 2016). 

  

Figura 4 - Distribuição da casta Touriga Nacional pelas regiões vitícolas nacionais de Portugal continental 

Böhm (2007). 
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 1.3.3. Descrição ampelográfica 

No que diz respeito à morfologia da casta TN, esta está representada na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Descrição ampelográfica da casta Touriga Nacional. 

Descrição ampelográfica 

Ápice vegetativo Forma aberta com orla carmim e média densidade de pêlos prostrados. 

Folha adulta Tamanho pequeno, forma pentagonal, 5 lóbulos, plana, pouco bolhosa, 

dentes curtos e rectilíneos, seio peciolar aberto em V, seios laterais 

abertos com base em U. Folha verde médio (figura 5). 

Folha jovem Cor verde caracterizada por tons acobreados, tendo a página inferior da 

folha uma média densidade de pêlos prostrados entre e sobre as 

nervuras. 

Pâmpano Face dorsal dos entre-nós e nós com estrias vermelhas, face ventral dos 

entre-nós e nós verde. Disposição das gavinhas regular descontinua de 

tamanho médio. 

Flor Hermafrodita. 

Cacho Pequeno (100 a 150g), cilindro-cónico, compacto, pedúnculo de 

comprimento médio, e lenhificação intermédia (figura 5). 

Coloração do 

cacho 

Negro azulado, constituído por uma película medianamente espessa, a 

polpa do bago não possui coloração, sendo suculenta e de sabor 

especifico. 

Bago Dimensão média, uniforme, arredondado, cor negra azulada, pouco 

pruniado, película grossa, polpa com coloração, de consistência firme, 

sumarenta, sem particularidade no sabor. Pedicelo de comprimento 

médio e separação difícil.  

Grainhas Com grainhas, número médio de grainhas por bago (de 2 a 3) e de 

tegumentos duros. 

Sarmento Secção transversal circular, superfície estriada e costada, de cor 

violácea. 

Vara Secção transversal elíptica, cor castanha escuro. 

Fonte: Infovini 2017 

 

 

 

 

  

Figura 5 – Exemplo de um cacho e de uma folha da casta Touriga Nacional (infovini, 2007). 
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 1.3.4. Aspectos do seu comportamento cultural e enológico 

Sobre o ponto de vista enológico, a casta Touriga Nacional é muito versátil, pois através 

da sua vinificação conseguimos obter vinhos do Porto, vinhos tintos, DOC’s, vinhos rosados e 

vinhos espumantes (BOHM, 2007). 

O mosto resultante do esmagamento das uvas possui um grau alcoólico provável 

considerado elevado, sendo na ordem dos 14% vol., a sua acidez total é ligeiramente alta, com 

valores compreendidos entre os 4,50-6,00g\L, correspondendo a um valor de ácido málico de 

1,20g\L e a um valor de ácido tartárico de 4,30g\L. A intensidade de cor do mosto possui 

valores entre os 13-18, o valor das antocianinas totais é de 1290-1590mg de malvidina\L, o 

seu índice de polifenóis totais a 280nm é na ordem dos 50-80 (BOHM, 2007). A intensidade 

da cor dos vinhos, é considerada elevada, estando os valores compreendidos entre os 10-20, já 

a sua tonalidade encontra-se entre o 0,60-0,80. Quer o mosto quer o vinho resultante, possuem 

pouca sensibilidade ao processo de oxidação, os vinhos novos caracterizam-se por uma cor 

retinta intensa, com tonalidades violáceas (BRITES, 2000). 

Os vinhos da casta Touriga Nacional apresentam uma elevada intensidade de cor (rubi 

fechado de tonalidade violácea). O aroma é complexo com notas bastante marcantes a frutos 

vermelhos (framboesa e cereja), frutos pretos (ameixa), frutos silvestres (amora) e floral 

(violeta) (DIAS, 2011). 

Na boca apresenta-se cheio, encorpado, persistente, robusto, muito frutado, quando 

jovem. Possui um elevado potencial para envelhecimento prolongado adquirindo nessa altura, 

uma elegância, um aroma e sabor aveludados inconfundíveis. 

Segundo CARDOSO (1985) trata-se de uma casta de ciclo longo e portanto maturação 

fisiológica relativamente tardia, é vigorosa, que requer terrenos quentes e secos, sensível ao 

oídio e muito sensível à escoriose (Phomopsis vitícola Sacc) e ao desavinho. É uma casta de 

boa fertilidade, embora de médio e baixo rendimento, manifesta boa afinidade, definida pelo 

equilíbrio entre a produção e o teor em açucares dos bagos, com os porta-enxertos Berlandieri 

x Rupestris 99R e 110R e com o Mourvédre x Rupestris x Riparia 196-17. 
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2. O vinho tinto 

 

 2.1. Processos de fabrico do vinho tinto 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

     

 

Figura 6 – Fluxograma genérico de produção do vinho tinto. 
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 2.1.1. Descrição das etapas do fluxograma 

 

Etapa 1 – Colheita 

O momento da colheita é provavelmente a decisão vitivinícola mais importante tomada a 

cada estação. As propriedades do conjunto de uvas colhidas limitam a qualidade potencial do 

vinho produzido. 

Uma das modalidades mais simples e mais significantes de se exprimir o grau de 

maturação das uvas em cada momento é a que relaciona o teor de açucares com o teor da 

acidez total do mosto. Por isso, quando as uvas já estão num bom estado de maturação e 

possuem as características de cor, acidez, peso e especialmente de açúcares desejados, inicia-

se a vindima. 

A vindima, ou colheita das uvas, era feita com certos cuidados para manter as uvas 

inteiras até serem esmagadas na adega e protegidas contra a oxidação no momento em que 

entram no vasilhame de fermentação. As condições meteorológicas desta vindima não foram 

favoráveis a esta actividade, de tal forma que obrigaram a antecipar as vindimas devido à seca 

severa. Como consequência, verificou-se, por vezes, que o estado sanitário das uvas não era o 

desejável, tendo um aumento considerável de uvas podres, tornando obrigatório fazer uma 

seleção mais criteriosa das uvas. 

 

Etapa 2 – Transporte 

Logo que a uva é esmagada desencadeiam-se diversas reacções enzimáticas, como por 

exemplo, a oxidação dos polifenóis e a dissolução de constituintes sólidos (maceração). Por 

isso, todo o método de transporte que implique o esmagamento prematuro da uva arrasta, 

inevitavelmente, o arranque precoce daquelas reacções, da maceração e da própria 

fermentação alcoólica. Então, a uva era transportada de tal forma que chegava à adega em 

perfeito estado de integridade. A temperatura também influencia a velocidade da maioria das 

reacções expostas. O tempo que separa a colheita e o primeiro processo de transformação 

deve ser minimizado. Quando tal não era possível, recorríamos à utilização de gelo seco para 

arrefecer as uvas. 

As uvas eram transportadas desde as vinhas até à adega em caixas plásticas de 

aproximadamente 20kg de capacidade empilhadas em vários andares sem esmagamento, 

reduzindo consideravelmente a oxidação do mosto. Desta forma, respeitavam-se as condições 

de transporte que protegiam a integridade das uvas.  
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Etapa 3 – Receção e triagem 

Na recepção da uva ocorre o primeiro controlo de qualidade para a produção de vinho. 

Após a chegada à adega, as caixas, por sua vez, eram descarregadas para um tapete de 

escolha. Um equipamento que consiste num tapete rolante com acionamento elétrico, com 

largura suficiente para que as uvas se distribuam e fiquem acessíveis para que manualmente 

se vá tirando cachos podres ou com bagos verdes, folhas e outros corpos estranhos. Os efeitos 

qualitativos desta selecção são muito significativos, embora se traduzissem num encargo 

adicional. 

 

Etapa 4 – Desengace e Esmagamento 

Após a triagem, as uvas caiam para o desengaçador / esmagador. 

O desengace é a acção pela qual os bagos são separados do engaço. O modo como se 

procede ao desengace/esmagamento tem influência na qualidade do produto final. Esta 

operação pode ser mais ou menos completa devendo evitar-se tanto quanto possível a 

trituração das partes sólidas dos cachos, uma vez que, conferem aromas herbáceos 

indesejáveis aos futuros vinhos. Esta operação apresenta vantagens e desvantagens. A 

diminuição do pH do mosto (favorece o processo fermentativo e a ulterior conservação do 

vinho), a diminuição do teor de taninos adstringentes, diminuição do risco de ocorrência de 

aromas vegetais herbáceos, ligeiro aumento da cor e a diminuição do volume ocupado pelas 

massas esmagadas são apresentados como vantagens desta operação. Por outro lado, a 

ausência do engaço dificulta o controlo da temperatura e o esmagamento permite a libertação 

das grainhas que transmitem sabores adstringentes e aumentam a quantidade de sedimentos 

(CARDOSO, 2005). 

A opção de desengace está muito ligada ao grau de maturação dos engaços e ao tipo de 

vinho que se pretende produzir. Se os engaços estão atempados, isto é, se já não estão verdes 

e estão suficientemente lenhificados, pode-se optar por não desengaçar, pois este engaço vai 

fornecer um maior teor de taninos ao vinho final, o que poderá contribuir para uma maior 

longevidade dos mesmos. É o caso das uvas com uma qualidade excecional e com potencial 

para produzir um bom vinho. 

De seguida os cachos eram esmagados no esmagador que fica localizado na parte inferior 

do desengaçador. 
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No esmagador, o produto final que a partir de agora se passa a chamar de massas vínicas 

era transportado para uma cuba de inox de 5000L, onde também era injetada uma solução 

sulfurosa a 6% para o proteger de contaminações microbianas. 

 

Etapa 5 – Maceração pré-fermentativa 

A maceração pré-fermentativa consistia no período em que a parte sólida da uva, película 

e graínha, permanece em contacto com o mosto. Nesse período, ocorre a difusão de 

compostos da película e graínha para o mosto, permitindo a extração da cor, dos aromas e dos 

taninos.  

 

Etapa 6 – Fermentação alcoólica 

A fermentação alcoólica é a primeira fermentação que ocorre nos vinhos e caracteriza-se 

pela produção de etanol e outros subprodutos (como por exemplo uma grande variedade de 

compostos voláteis e CO2) a partir da degradação anaeróbia da glucose e da frutose das uvas 

por acção de leveduras. 

Durante a fermentação as temperaturas são controladas para se manterem entre os 24ºC a 

27ºC. A fermentação alcoólica tem uma duração média de 5 dias.  

 

Etapa 7 – Maceração pós-fermentativa 

Após a fermentação (transformação de todo o açúcar convertível em álcool) ter 

terminado, inicia-se o processo de maceração pós-fermentativa. Aqui o vinho mantém 

contacto com as películas e grainhas. O período de maceração tinha uma duração variável, 

consoante o objectivo do enólogo e o vinho em questão. Podendo no entanto estar mais de 20 

dias em maceração.  
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Etapa 8 – Desencuba e Prensagem 

Após o fim maceração pós-fermentativa, é necessário separar o vinho das películas e das 

grainhas determinando assim o fim do período de maceração. A este processo chamamos de 

desencuba. 

O vinho, ainda na parte inferior da cuba (no topo estão as massas devido à presença de 

dióxido de carbono que não as deixam descer) é escorrido por baixo – sangrado, constituindo 

o vinho de lágrima – e as massas, que vêm então descendo à medida que o vinho é retirado, 

serão encaminhadas para a prensa. 

As massas tintas eram espremidas só depois da fermentação, utilizando uma prensa 

horizontal pneumática que é constituída por um depósito horizontal, fechado, de aço 

inoxidável, no qual existe uma membrana insuflada por ar comprimido, ficando os sólidos 

retidos dentro do cilindro e escorrendo o líquido para uma celha situada debaixo da prensa. A 

membrana insuflada comprime o bagaço escoando-se o vinho através de drenos apropriados 

(CARDOSO, 2005). 

 

Etapa 9 – Fermentação malolática 

A fermentação malolática é uma desacidificação biológica do vinho que consiste na 

transformação do ácido málico (de gosto mais forte e pronunciado) em ácido láctico (ácido 

mais suave). Este processo é realizado de maneira espontânea com a intervenção das bactérias 

lácticas dos géneros Lactobacillus, Leuconostoc e Pediococcus existentes no mosto. 

É um importante fator de qualidade, pois provoca a diminuição de acidez, proporcionando 

complexidade ao sabor e aroma do vinho. Nesta etapa havia formação de certa quantidade de 

borra que posteriormente era removida por trasfega. 
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Etapa 10 – Trasfega 

Após a fermentação alcoólica, o vinho era transferido para um depósito de 

armazenamento e decantação e mantido entre os 15ºC e os 17ºC. Depois, era novamente 

trasfegado permitindo a remoção das partículas que se encontram no fundo – borras, que é 

composto por vestígios da casca da uva, pequenas sementes, leveduras, pectinas, terra, ácidos 

e outras substâncias sólidas que compuseram o mosto. Este processo de trasfega tem como 

vantagem melhorar a estabilidade química e microbiológica do vinho; tem um efeito 

homogeneizador; permite eliminar o excesso de dióxido de carbono; permite efectuar 

correcções e tem benefícios organoléticos.  

É imprescindível que o vinho não esteja em contacto com o ar de modo a evitar a 

oxidação. Assim, para impedir que tal ocorra deve-se atestar o depósito com vinho do mesmo 

lote ou da mesma qualidade. 

 

Etapa 11 – Filtração 

Uma vez concluída a fermentação alcoólica e malolática o vinho ainda não está pronto 

para ser engarrafado, pois não apresenta a limpidez e a estabilidade necessária para ser 

conservado adequadamente. 

Actualmente esta técnica utiliza processos modernos mecanizados para clarificar o mosto 

obtido durante a fermentação. Nesta etapa, o vinho é clarificado através da eliminação dos 

resíduos causadores de turvação e opacidade, permitindo uma estabilização microbiológica do 

vinho (SANTOS, 2007). 
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 2.2. Processos de extracção e evolução da matéria corante durante a vinificação 

A cor dos vinhos depende da concentração dos compostos que constituem a matéria 

corante. Esta tem fundamentalmente como origem a uva e é durante a vinificação por 

processos de difusão e dissolução que os compostos fenólicos passam para o vinho-mosto. As 

características da matéria-prima e os processos tecnológicos utilizados influenciam, 

consequentemente, a cor inicial dos vinhos (DUARTE, 1988). 

 

 2.2.1. Influência do tempo de maceração 

O tempo de maceração é um dos primeiros fatores que regula a extração. 

Deve ser escolhido em função do tipo de vinho a obter, da qualidade das uvas e da casta. 

Para vinhos de mesa, vinhos para serem bebidos novos ou que provenham de castas ricas em 

taninos recorre-se normalmente a tempos de maceração curtos, pelo contrário, prolonga-se 

quando se pretendem vinhos para envelhecer (PEYNAUD, 1993). 

 

2.2.2. Influência do teor alcoólico 

O etanol age sobre as estruturas lipídicas das membranas celulares criando orifícios que 

permitem às moléculas situadas nos vacúolos a passagem pelas paredes celulares permitindo a 

libertação do conteúdo intravacuolar das células peliculares. Segundo GLORIES, (1978) a 

passagem depende do tamanho da molécula dos compostos fenólicos; não sendo então, de 

admirar que a extração destes seja em função do tempo de encubação. 

 

2.2.3. Influência da temperatura de fermentação 

A temperatura é um fator determinante para que no decorrer da maceração, se dê uma 

extração efetiva dos compostos responsáveis pela cor e por outras caraterísticas sensórias do 

vinho tinto. Podemos afirmar que, de um modo geral, os compostos fenólicos totais 

dissolvem-se tanto melhor quanto mais elevada é a temperatura de fermentação.  

Contudo, a extração mostra-se mais eficaz com um aumento progressivo e regular da 

temperatura de fermentação ao longo da maceração (PEYNAUD, 1993). 

SUDRAUD, (1958) comparou a extração de compostos fenólicos em função da 

temperatura de fermentação, como está representado na tabela 3. 
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Tabela 3 – Efeito da temperatura de fermentação na extração de compostos fenólicos. 

 

A elevação de temperatura provoca em médica um aumento mais acentuado nas 

antocianas do que nos taninos. Para temperaturas entre os 35ºC e os 40ºC a extração de 

antocianas é muito rápida, atingindo um máximo no inicio da fermentação. Contudo 

temperaturas demasiado elevadas podem conduzir à sua degradação (SUDRAUD, 1958). 

 

2.2.4. Influência da remontagem 

Na vinificação clássica, a remontagem é uma operação realizada durante a maceração. O 

vinho-mosto deve ser retirado da parte inferior da cuba de fermentação e espalhado sobre as 

partes sólidas num movimento giratório de modo a permitir um espalhamento eficaz e 

uniforme, de forma a evitar que o vinho-mosto a remontar seja sempre o mesmo, é igualmente 

necessário, procurar imergir a totalidade das partes sólidas (PEYNAUD, 1993). 

Os principais objetivos a atingir com a remontagem é: a homogeneização das diversas 

zonas da cuba de fermentação, nomeadamente, no que respeita à temperatura, leveduras, 

elementos nutritivos, açúcares e fenóis, bem como a intensificação da maceração, melhorando 

a extração e a dissolução dos compostos das partes sólidas e o arejamento do mosto, no caso 

de se tratar de uma remontagem com arejamento. 

  

Temperatura de 

fermentação 
Índice de polifenóis totais 

Intensidade Corante 

(A420nm + A520nm) 

20ºC 44 0,71 

25ºC 48 0,87 

30ºC 52 0,96 

20ºC a 37ºC 52 1,21 

25ºC a 37ºC 60 1,43 
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3. Cor  

 

3.1. A cor nos vinhos 

A perceção visual é o primeiro contacto que o consumidor tem com um vinho, sendo este 

um fator decisivo na sua preferência. A cor é uma característica muito importante nos vinhos. 

Das diferentes formas de os categorizar, a referência à sua cor é a mais vulgar, separando-os 

em vinhos brancos, tintos e rosés. Estes não diferem entre si apenas na coloração. De facto 

existem grandes diferenças nas restantes propriedades organoléticas, porém trata-se da forma 

mais simples e imediata de os identificar (CALVÃO, 2013). 

A cor poderá antecipar alguma informação sobre o aroma e sabor, especialmente nos 

vinhos tintos, visto o tipo de moléculas responsáveis pela cor e pelas restantes propriedades 

organoléticas apresentarem similaridades e a sua ocorrência ser a mesma, para além da sua 

interação. A cor dos vinhos pode também identificar a sua região e a sua identidade ao nível 

de castas utilizadas. Poderá também fornecer informações sobre outras características dos 

vinhos como o nível de oxidação e outros defeitos, estrutura, condições de conservação, 

idade, entre outros. A avaliação da cor dos vinhos tintos é essencial para a avaliação 

qualitativa de um vinho (CALVÃO, 2013). 

A composição química que determina a cor dos vinhos tintos engloba várias famílias de 

compostos fenólicos, destacando-se as antocianinas e as proantocianidinas ou taninos 

condensados. A sua presença nos produtos finais depende dos processos enológicos adotados 

que, para além da própria identidade molecular da casta, determinam os seus teores finais e 

influência na cor do vinho. Devido à sua elevada reatividade, encontram-se envolvidos em 

inúmeras reações químicas ao longo das várias etapas de vinificação e envelhecimento dos 

vinhos tintos. Dessa forma se explica a evolução natural da cor dos vinhos tintos cujo aspeto 

inicial é muito diferente daquele passados alguns anos de envelhecimento (CALVÃO, 2013). 
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3.1.1. Factores que influenciam a cor dos vinhos tintos 

Durante o envelhecimento dos vinhos tintos, existem vários fatores físico-químicos que 

influenciam a sua cor. A forma como estes são armazenados apresenta um papel relevante na 

sua preservação e prevenção de caraterísticas indesejáveis. Para além disso, alguns fatores 

intrínsecos têm também um grande impacto na cor (CALVÃO, 2013). 

A própria casta e a sua composição fenólica são determinantes para as diferenças 

verificadas na cor dos diferentes vinhos tintos. A diversidade de castas tintas origina uma 

grande diferença qualitativa e quantitativa de antocianinas presentes no vinho. O equilíbrio 

das diversas formas estruturais destes está fortemente dependente do pH do meio. A 

temperatura de armazenamento é também um fator a considerar pois o seu aumento elevação 

estimula a reatividade das antocianinas ou a degradação (CALVÃO, 2013). 

Para além da fermentação alcoólica do mosto, nos vinhos tintos ocorre também a 

fermentação malolática. A fermentação malolática influencia as propriedades sensoriais dos 

vinhos tintos no geral. 

Ao longo do envelhecimento dos vinhos ocorrem inúmeras reações em que intervêm os 

compostos fenólicos no geral, quer na oxidação ou formação de pigmentos mais estáveis 

derivados de antocianinas. As reações de oxidação que são promovidas pela presença de 

oxigénio têm consequências negativas na cor dos vinhos (CALVÃO, 2013). 

 

3.1.2. Compostos responsáveis da cor 

Para além de fatores como a casta e o seu porta-enxerto, fatores ambientais como o clima 

e o solo e mesmo a tecnologia vitivinícola, a cor é também influenciada pelos compostos 

químicos provenientes da uva que lhe conferem pigmentação nomeadamente os compostos 

fenólicos como as antocianinas e outros. Estes pigmentos constituem uma família muito 

heterogénea de moléculas com vários mecanismos de formação (QUEIROZ, 2015) que vão 

ser abordados com maior detalhe mais à frente. 
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4. Compostos fenólicos e a sua estrutura 

 

 4.1. Importância dos Compostos Fenólicos para os vinhos 

Os compostos fenólicos têm um papel fundamental em enologia, eles são responsáveis 

por todas as diferenças entre os vinhos brancos e tintos, especialmente no que diz respeito à 

cor e sabor (“flavour”) dos vinhos tintos. São substâncias que possuem um papel determinante 

na bioquímica da planta, com funções variadas desde a cor das flores e frutos, até à 

impregnação de lenhina das paredes pecto-celulósicas. Em viticultura a sua importância é 

capital, não apenas devido ao papel sobre a coloração dos frutos, mas sobretudo pelas 

particularidades gustativas que conferem ao mosto e vinho (CORREIA, 2014). 

Nos vinhos, a adstringência assim como o amargor, são produzidos pelos compostos 

fenólicos, sobretudo as proantocianidinas (taninos da uva) também designadas por flavanóis 

que são extraídos das partes sólidas do cacho em particular das películas do bago. A taxa de 

adstringência aumenta com a concentração fenólica. O amargor também aumenta, mas não 

significativamente. É verdade que outras condições do meio (pH, conteúdo em açúcar, 

presença de macromoléculas) também podem modificar a percepção de adstringência (ou 

amargor), mas os contribuintes fundamentais são os taninos (SINGLETON, 1987). 

Na uva, os compostos fenólicos são elementos importantes da sua composição, sendo 

extraídos durante a vinificação. A sua estrutura varia bastante em função das condições 

proporcionadas para a maturação e envelhecimento de um vinho, mas estas modificações não 

são ainda perfeitamente conhecidas (FERNANDES, 2009). 

Os compostos fenólicos têm também uma importância determinante na análise sensorial, 

por um lado pela variação que provocam na tonalidade e intensidade da cor dos vinhos e por 

outro pela variação na intensidade e sabor da componente gustativa do vinho. 

A impressão sensorial que os compostos fenólicos causam, é baseada no balanço 

harmonioso entre dois tipos de sensações directamente relacionadas com a concentração de 

várias moléculas, como as antocianas e especialmente os taninos (FERNANDES, 2009). 
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4.2. Características dos Compostos fenólicos da Uva e do Vinho 

Os principais constituintes fenólicos das uvas são as catequinas e seus polímeros 

(proantocianidinas e as antocianas), os ácidos fenólicos e estilbenos, os flavonóis e 

flavanonóis. 

Os flavonóides estão presentes maioritariamente nas partes sólidas. As proantocianidinas 

são encontradas tanto nas grainhas como na película. As antocianinas e os flavonóis apenas 

estão presentes na película assim como os ácidos fenólicos e estilbenos. Os estilbenos estão 

também presentes na polpa (figura 7) (KENNEDY, 2008). 

Estes grupos de compostos possuem estrutura e composição diferente, encontrando-se 

dentro da uva em concentrações também diferentes. Consideram-se habitualmente duas 

classes de compostos fenólicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Compostos não flavonóides constituídos por estilbenos (C6-C2-C6) e ácidos fenóis 

(benzóicos e cinâmicos – (C6-C3). No entanto só serão caracterizados os ácidos fenóis; 

 

b) Compostos flavonóides, caracterizados por possuírem uma estrutura com 15 átomos 

de carbono (C6-C3-C6) do tipo 2-fenilbenzopirílico, onde o ião flavílio apresenta uma 

estrutura iónica. Neste grupo incluem-se antocianas, flavanóis, flavonóis, flavanonóis e as 

flavonas. 

 

4.2.1. Compostos não Flavonóides  

Os ácidos fenólicos dividem-se em ácidos benzóicos (C6-C1) e ácidos cinâmicos 

portadores de uma cadeia lateral insaturada (C6-C3).  

Figura 7 - Distribuição dos compostos fenólicos nas uvas. 
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A concentração de ácidos benzóicos e cinâmicos nos vinhos tintos ronda 100-200mg/L, 

por vezes um pouco mais, chegando aos 700mg/L, dependendo do tipo de vinificação 

utilizado (COELHO, 2003). 

 

4.2.1.1. Ácidos Benzóicos 

Até ao presente foram identificados sete ácidos benzóicos (C6-C1) (Figura 8), dois estão 

presentes em quantidades vestigiais: ácido salicílico e ácido gentísico (RIBÉREAU-GAYON 

et al., 2006). 

Nas uvas apresentam-se principalmente como combinações glicosídicas, esterificados 

com os flavonóis ou com as antocianas. 

Os ácidos benzóicos são representados pelo ácido gálico, geralmente encontrado na forma 

esterificada, do qual é exemplo a epicatequina 3-galato. 

Os diferentes ácidos são diferenciados pela substituição do anel benzeno (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tabela 4 - Nomenclatura usual dos derivados dos ácidos benzóicos. 

Derivado Benzóico R2 R3 R4 R5 

Ácido p-Hidroxibenzóico H H OH H 

Ácido Protocatéquico H OH OH H 

Acido Vanílico H OCH3 OH H 

Ácido Gálico OH OH OH OH 

Ácido Sirígico H OCH3 OH OCH3 

Ácido Salicílico OH H H H 

Ácido Gentísico OH H H OH 

 Legenda: radicais (R2, R3, R4 e R5). 

Figura 8 - Estrutura geral dos derivados dos ácidos benzóicos 
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4.2.1.2. Ácidos Cinâmicos 

Muitos ácidos cinâmicos (C6-C3) estão presentes na uva e vinho (Figura 9), mas 

normalmente são identificados em pequenas quantidades na forma livre (ácido p-cumárico, 

ácido caféico e ácido ferúlico) (Tabela 5), dado que a maior parte se encontra esterificada, em 

particular com o ácido tartárico (LAUREANO, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Tabela 5 – Nomenclatura usual dos derivados dos ácidos cinâmicos. 

Derivado Cinâmico R 

Ácido Caftárico OH 

Ácido Coutárico H 

Ácido Fertárico OCH3 

 Legenda: radicais (R). 

 

Os ácidos cinâmicos combinam-se ainda com antocianinas monoglucósidas formando 

antocianinas aciladas, através da esterificação dos ácidos caféico e p-cumárico com a glucose 

da parte glucosídica. 

  

Figura 9 – Estrutura geral dos ácidos cinâmicos 
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4.2.2. Compostos Flavonóides 

A classificação dos diferentes tipos de flavonóides varia segundo a estrutura do 

heterociclo central (Figura 10). Este heterociclo, exceptuando nas auronas e calconas, é 

constituído pelo pirano, o pirílo ou 4-pirona, que por ciclização e substituição, conduz às 

estruturas base respectivamente do 2-fenilbenzopirano (flavanóis), 2-fenilbenzopirílio 

(antocianidinas ou antocianas), 2-fenilbenzopirona (flavonas e compostos afins) 

(LAUREANO, 1988). 

Assim, podemos dizer que este grupo compreende essencialmente três famílias de 

compostos com interesse enológico: os flavonóis e flavanonóis, as antocianas e os flavanóis 

que se diferenciam pela degradação de oxidação do núcleo piranico central C, e outras duas 

famílias de menor importância as flavonas e as flavanonas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1 Antocianinas 

São estes os compostos que mais importância têm no que diz respeito à cor das uvas e dos 

vinhos. As antocianinas representam uma parte muito importante quer quantitativamente quer 

qualitativamente dos flavonóides das uvas das castas tintas.  

Estas encontram-se nas películas e nas três ou quatro primeiras camadas da hipoderme 

bem como na polpa de castas tintureiras, mais propriamente nos vacúolos celulares, 

acumulando-se no inicio do pintor até à maturação seguindo o ritmo de acumulação dos 

açúcares (DIAS, 2011). 

A designação genérica ‘antocianas’ é usada para designar as agliconas (antocianidinas) ou 

as suas formas heterósidas (antocianinas). 

As funções desempenhadas pelas antocianinas nas plantas são variadas: antioxidantes, 

proteção à ação da luz, mecanismo de defesa e função biológica (DIAS, 2011) 

Figura 10 – Estrutura geral dos compostos flavonóides 
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4.2.2.1.1. Estrutura das antocianinas 

Identificam-se, na uva e no vinho, cinco moléculas de antocianinas (cianidina, peonidina, 

delfinidina, malvidina e petunidina.), consoante a substituição do radical lateral, distinguindo-

se entre si pelo grau de hidroxilação e metoxilação do anel benzénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Nomenclatura usual dos derivados das antocianas. 

 Legenda: radicais (R1 e R2) * Forma monoglucósida R=glucose. 

 

As antocianinas estão presentes na natureza não na forma livre (antocianidinas), mas 

sobre a forma heterósida, ou seja, ligadas a açucares – antocianinas. Os açúcares que mais 

frequentemente intervêm nas moléculas de antocianina são os monossacáridos – glucose, 

contrariamente a outras espécies Vitis que apresentam teores importantes em antocianas 

diglucósiladas na posição 3 e 5. A espécie Vitis vinífera é caracterizada pela presença 

maioritária de antocianinas 3-monoglucósido, em particular pela malvidina-3-O-glucósido e 

seus derivados acilados. 

A cor e estabilidade das antocianinas estão directamente ligadas à sua estrutura química. 

Antocianidinas R1 R2 R3 

Cianidina OH OH - 

Peonidina OCH3 OH - 

Delfinidina OH OH OH 

Malvidina OCH3 OH OCH3 

Petunidina OCH3 OH OH 

Figura 11 - Estrutura geral das antocianinas 
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4.2.2.1.2. Propriedades das Antocianinas 

A cor das antocianinas varia com as condições do meio e com as suas estruturas químicas, 

variando do rosa ao azul, com o aumento dos grupos hidroxilo e o efeito inverso observa-se 

quando se substituem estes grupos por grupos metoxi. É influenciada principalmente pelo pH, 

temperatura do meio, potencial redox, teor em sulfuroso livre e formação de complexos. 

 

4.2.2.1.3. Antocianinas na uva 

De acordo com estudos efectuados em várias variedades de Vitis vinifera, as variedades 

tintas apresentam um conteúdo médio de antocianinas de 2295 mg/Kg de uva, encontrando-se 

entre 95% a 98% na película e os restantes 2% no engaço. 

Os valores totais, assim como a distribuição de cada tipo de antocianina nas uvas variam, 

dependendo de cada variedade, e além disso, também pode variar entre clones da mesma 

variedade (FLANZY, 2000). 

Dentro das várias antocianinas presentes nas uvas, a malvidina-3-glucósido é a que se 

encontra em maior quantidade. 

A forma como os pigmentos antociânicos evoluem ao longo da maturação é bastante 

influenciada por um conjunto de factores (tipo de cultivo, condições ambientais, práticas 

culturais, regime hídrico entre outros). 

Segundo LAUREANO (1988), em videiras que receberam 15% da luz da testemunha, 

havia uma diminuição de 60% no teor em antocianinas durante a primeira semana de 

coloração do bago. A luz aumenta o teor de açúcar da película e que este induz a acumulação 

das antocianinas. A luz e a temperatura são os factores climáticos mais importantes na 

biossíntese das antocianinas. 

A evolução do conteúdo antociânico caracteriza-se geralmente em três fases. Na primeira, 

o nível antociânico apresenta um ligeiro incremento, na segunda, caracteriza-se por um 

incremento mais acentuado no nível de antocianinas e por último, na terceira fase, observa-se 

uma estabilização seguida de um decréscimo até ao fim da maturação tecnológica 

(QUEIROZ, 2015). 

Um período de maturação prolongado provoca a diminuição do nível antociânico, 

associado ao emurchecimento dos bagos. 

Em variedades de Vitis vinífera as antocianinas surgem durante o período de maturação 

na fase do pintor. Esta fase é caracterizada pela mudança de cor do bago devido a acumulação 

de antocianinas nas películas das uvas tintas (QUEIROZ, 2015). 
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A concentração e composição de compostos fenólicos em uvas tintas varia com a espécie, 

variedade, colheita e vários factores ambientais e factores culturais, tais como o clima, as 

condições de solo, a gestão da folhagem e a carga à poda (QUEIROZ, 2015). 

Alguns autores consideram que para algumas variedades, as temperaturas óptimas para a 

acumulação de antocianinas nos bagos se situam entre os 15-25°C durante o dia e 10-20°C 

durante a noite (KLIEWER, 1970). Pensa-se que temperaturas acima de 35°C ou a baixo de 

15°C, bem como grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite, fazem diminuir fortemente 

a acumulação de antocianinas. Além disso, a deficiência ou o excesso de humidade e de 

irrigação tendem a diminuir o conteúdo antociânico nas uvas (KLIEWER, 1970). 

  

4.2.2.1.4. Antocianinas no vinho 

Segundo vários autores, a cor dos vinhos tintos jovens surge originalmente das 

antocianinas, pigmentos contidos nas películas de uvas tintas. As diferentes técnicas de 

vinificação permitem a extracção destas moléculas nos primeiros quatro a seis dias de 

maceração. A sua concentração nos vinhos tintos obtidos de uvas de castas de Vitis vinifera 

varia entre 350 mg/L e 1100 mg/L (LEONE et al., 1984). 

Após a fermentação, o conteúdo de antocianinas diminui devido a reacções químicas e 

bioquímicas no complexo meio do vinho (MIRABEL et al., 1999). 

MAZZA et al. (1999) verificaram que as antocianinas aumentam no inicio da 

maceração/fermentação alcoólica, atingindo o máximo 2 a 3 dias após o início desta, diminui 

durante a fermentação malolática, e diminui lentamente durante o subsequente 

armazenamento. 

As moléculas das antocianinas são instáveis e altamente susceptíveis à degradação. A 

estabilidade da cor das antocianinas é influenciada pelo pH, temperatura, presença de 

enzimas, luz, estrutura e concentração das antocianinas, e da presença de outros flavonóides, 

ácidos fenólicos e metais (Markakis, 1982; Mirabel et al., 1999). 

Aparentemente existe uma concentração mínima de antocianinas (cerca de 35 μM) para 

que seja detectável uma significativa copigmentação. Isto corresponde a 18,5 mg/L de 

malvidina 3-glucósido, por isso é esperado que a maioria dos vinhos tintos (300 a 500 mg/L) 

pertença ao intervalo de concentração de copigmentação significativa. 
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4.2.2.1.5. Fatores de Estabilidade das antocianinas 

 

4.2.2.1.5.1. pH 

O pH é um factor muito importante na alteração da cor das antocianas. Nos meios mais 

ácidos as antocianinas existem sob a forma de catião flavílio, enquanto, para pH vizinhos de 

4-5 apresentam formas quinónicas neutras. 

No meio ácido como o vinho, as antocianas apresentam um equilíbrio sob quatro formas, 

com diferentes colorações (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura das moléculas de antocianinas é modificada pelo pH, assim, num meio pouco 

ácido, o catião flavílio (A+), de cor vermelha, está em equilíbrio reversível com a pseudo-base 

(AOH), incolor. A diminuição do pH desloca o equilíbrio no sentido da pseudo-base. 

Com o aumento do pH forma-se a base anidra de estrutura quinona (AO), azul-violeta. 

Em meio fortemente alcalino as funções fenol são ionizadas, dando a base anidra origem às 

chalconas (C), incolor. 

Assim, o catião flavílio (A+) está em equilíbrio ácido-base com a base anidra (AO); a 

pseudo-base (AOH) forma-se por hidroxilação do catião flavílio e está em equilíbrio 

tautomérico com a chalcona (C). Em meio ácido e à temperatura de 20ºC, as duas primeiras 

reações são relativamente rápidas, enquanto, a última necessita de várias horas para as 

estabelecer (GLORIES, 1984). 

Catião Anidra 
Cor azul-violeta 

Catião Flavílio 

Cor vermelha 

Chalcona 

Incolor ou ligeiramente amarelada 
Pseudo-Base 

Incolor 

Figura 12 – As diferentes formas das antocianinas em meio ácido (adaptado de GLORIES 1984). 
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4.2.2.1.5.2. Temperatura 

À temperatura de 20ºC e a pH entre 3 e 4 a percentagem de coloração de soluções de 

antocianas é muito fraca, por outro lado, a tonalidade da cor evolui no sentido do azul-violeta 

à medida que o pH aumenta. Para temperaturas superiores a 20ºC o equilíbrio desloca-se no 

sentido da formação da chalcona o que origina a descoloração rápida das soluções, sendo esta 

mais ou menos reversível em meio complexo, como é o caso do vinho. 

A temperatura tem também um efeito determinante na evolução das antocianas 

individuais, durante o envelhecimento. O seu aumento conduz a uma diminuição das 

antocianas individuais, degradando-se mais rapidamente as aciladas do que as 

monoglucosiladas (GLORIES, 1984). 

 

4.2.2.1.5.3. Potencial Redox 

Ao longo da fermentação alcoólica, fenómeno redutor, forma-se um composto incolor a 

partir das moléculas de antocianas coradas. Em presença de oxigénio, este composto oxida e 

retoma a cor vermelha (GLORIES, 1984). 

 

4.2.2.1.5.4. Dióxido de enxofre 

Os iões bissulfito (HSO3
-) condensam-se com as antocianas numa reação reversível, 

provocando a diminuição da cor pela formação de combinações incolores. Esta é menos 

evidente num meio fortemente ácido, porque há uma contínua diminuição da concentração em 

iões bissulfito, que passam ao estado livre. A coloração reaparece progressivamente, com a 

diminuição do dióxido de enxofre livre que se combina com outros constituintes do vinho 

(GLORIES, 1984). 

 

4.2.2.1.5.5. Formação de complexos 

As antocianas podem formar complexos, geralmente azuis, com metais pesados (Ferro, 

Alumínio, Magnésio). Este tipo de quelatos são mais estáveis quando formados a partir de 

grupos o-hidroxicarbonilo que de o-difenol. Nos vinhos, as antocianas o-hidroxiladas 

participam na casse férrica, devido à formação destes complexos (GLORIES, 1984). 
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4.2.2.2. Flavanóis 

Estes compostos encontram-se nas partes sólidas das uvas na forma de monómeros ou de 

polímeros (figura 13). Os flavanóis são constituídos por taninos condensados (polímeros e 

monómeros) e catequinas (monómero). Após hidrólise ácida, os polímeros e oligómeros dos 

flavanóis libertam as antocianidinas e passam a designar-se por proantocianidinas. As 

proantocianidinas são compostos constituídos por unidades monóméricas de 2-

fenilbenzopiranos (flavanóis), estruturas heterocíclicas em C6-C3-C6 que pertencem à classe 

dos flavonóides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.3. Taninos 

Os taninos são os compostos fenólicos que têm a capacidade de se combinarem com as 

proteínas e outros polímeros como os polissacáridos, provocando a sensação de adstringência, 

que não é mais que a perda do efeito de lubrificação da saliva por precipitação das proteínas 

(Allen, 1994). 

A palavra tanino abrange um grupo heterogéneo de composto de natureza fenólica, 

conhecidos pelas suas propriedades funcionais. Estes compostos distribuem-se pelas 

películas, grainhas e engaço. Os seus teores e distribuição dependem da casta, estado de 

maturação, técnicas culturais e condições climatéricas (DUARTE, 1988). São polímeros de 

resíduos de flavan-3-ol, cuja forma mais frequente nos mostos e vinhos é a catequina. 

Uma característica importante dos taninos é a grande afinidade com as proteínas. Assim 

se explica o seu sabor adstringente, provocado pela combinação com as proteínas da saliva 

(CARDOSO, 2007). 

 

Figura 13 – Estrutura geral dos flavanóis 
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4.2.3.1. Estrutura química dos taninos 

A estrutura química dos taninos é formada através da polimerização de moléculas 

fenólicas (TOMAZ, 2013) e podem ser divididos em dois grandes grupos: taninos 

hidrolisáveis e taninos condensados.  

 

 Os taninos hidrolisáveis apenas ocorrem nos vinhos quando estes são sujeitos a 

contacto com materiais vegetais que os possuem, como é o caso da madeira de carvalho, ou 

seja, não são naturais na uva mas a sua adição é autorizada (através do contacto com a 

madeira no decurso da vinificação/armazenamento ou através de adição de taninos 

comerciais) (TOMAZ, 2013). 

 

 Os taninos condensados conhecidos como proantocianidinas ou ainda flavanóis são, 

em parte, responsáveis pelas características organoléticas das uvas e vinhos como resultado 

das suas propriedades tanicas, que dependem da sua estrutura e do seu grau de polimerização. 

 

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

condensação dos taninos influenciam a sua cor em solução e as suas características 

organoléticas. Os vinhos jovens possuem taninos com uma massa molecular média, que vai 

aumentando com o envelhecimento dos vinhos (TOMAZ, 2013). 

 

4.2.3.2. Reações entre antocianinas e taninos 

No decorrer dos processos fermentativos e de envelhecimento, as antocianas são 

convertidas progressivamente em pigmentos mais estáveis, que têm uma influência directa na 

cor do vinho. Os compostos que estão referenciados resultam da condensação directa entre 

antocianas e proantocianidinas envolvendo ou não o acetaldeído (ATANASOVA, 2002). É 

provável que outros aldeídos, ou moléculas com função aldeído possam participar nestas 

reacções (CARDOSO et al, 1997). Em meio ácido, o etanal forma um carbocatião que reage 

com as posições de carga negativa (6 e 8) dos flavanóis (procianidinas e catequinas) e 

antocianas neutras, ou seja, na forma base carbinol (AOH). No vinho este tipo de reacções 

ocorre ao mesmo tempo que a polimerização heterogénea das procianidinas, como resultado 

de oxidações controladas durante o envelhecimento em barrica, quando traços de etanal são 

produzidos pela oxidação do etanol. A cor do vinho torna-se mais intensa muda de tom e 

passado alguns meses em barril torna-se mais escura (RIBERÉAU-GAYON et al., 2000). 
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As antocianas podem também reagir entre elas, tal como os flavanóis com flavanóis, com 

ou sem intervenção do acetaldeído (SILVA, 2003). 

Vários e diferentes mecanismos estão envolvidos na condensação das antocianas e taninos 

produzindo compostos com diferentes características, dependendo do tipo de ligações. Três 

tipos foram identificados: condensação antocianas e taninos (A-T), condensação taninos e 

antocianas (T-A) e piranoantocianinas ou visitinas. 

Nas reacções (A-T), as antocianas actuam como catiões (A+) na posição com carga 

negativa no carbono (6 ou 8) das procianidinas (P), formando a coloração do flaveno (A-P). A 

presença de oxigénio no meio oxidado é condição necessária para o flaveno recuperar a cor, 

em formas balanceadas (A+-P) e (AO-P) (SILVA, 2003). 
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5. Parte experimental 

 

5.1. Material 

Para compreender a evolução de cor na maturação das uvas e a sua evolução no vinho, 

são apresentadas as atividades desenvolvidas durante o estágio que teve início no dia 6 de 

agosto de 2017. Para o local de amostragem das uvas, o ano de 2017 foi extremamente 

precoce, sendo que a data do pintor mais aceite foi a de 18 de junho, pelo que as datas de 

amostragens estão posicionadas 49, 58, 65, 72 e 75 dias após o pintor. 

 A vindima precoce desse ano não me permitiram obter dados desde o inicio do pintor, 

por isso só acompanhei a evolução da maturação das uvas num ponto mais avançado (49 dias 

após o pintor). 

Para cada data de amostragem foram determinados os parâmetros de Antocianas, Índice 

de Polifenóis Totais, Volume do bago, Peso do bago, Álcool Provável, Acidez Total e pH. As 

analises foram efectuadas no laboratório de enologia da Universidade de Évora. 

Estas amostras foram recolhidas durante a fase de maturação das uvas, durante a 

fermentação alcoólica, pós-fermentação alcoólica, pós-fermentação malolática, durante o 

estágio e pós a filtração do vinho. De forma a caracterizar os parâmetros qualitativos e, 

permitir uma melhor avaliação da variabilidade e heterogeneidade das amostras em estudo. 
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5.2. Métodos 

 

5.2.1. Amostragem 

A amostragem através de bagos é um método de controlo de maturação que consiste na 

recolha aleatória, na parcela, usualmente de cerca de 200 bagos. 

Foram avaliadas as uvas da variedade tinta Touriga Nacional de uma vinha com 26 anos, 

oriundas da Quinta do Ferrão, situada na Região Demarcada do Douro. Os bagos foram 

recolhidos na vinha com uma periodicidade média de 6 em 6 dias, diminuindo-se o intervalo 

de recolha dos bagos com o aproximar da data de vindima. Os bagos foram analisados tendo-

se avaliado o seu número, o peso de 200 bagos, o volume dos bagos, o pH, as antocianinas 

totais, índice de polifenóis totais, a acidez total e o seu álcool provável. 

Para proceder à recolha das uvas desta casta, de acordo com o perfil pretendido, foi 

necessário determinar com o maior rigor possível a data de vindima, recorrendo-se como tal 

ao controlo de maturação, devendo este ser iniciado aquando do inicio da fase de maturação. 

 

5.2.2. Peso de 200 bagos e volume de 200 bagos 

 

5.2.2.1. Peso de 200 bagos 

No laboratório, a primeira análise que executaram, foi o peso de 200 bagos. Cada grupo 

de bagos foi sujeito a contagem e pesados numa balança de precisão. Ver protocolo do 

princípio de extração das películas e do mosto no Anexo II do trabalho. 

 

5.2.2.2. Volume de 200 bagos 

Para a determinação do volume dos bagos colhidos, utilizaram uma proveta de 1000 ml. 

Enchendo-se de água destilada até os 500ml e de seguida colocando os bagos (a diferença de 

volumes dá o volume total dos 200g bagos). 

 

5.2.2.3. Esmagamento dos bagos 

Os bagos foram esmagados através de uma prensa de laboratório. Foram colocados num 

saco de material inerte, e esmagados. Seguidamente foi coado o líquido para um goblet para 

se executar as análises químicas. 
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5.2.2.4. Outros parâmetros  

Neste processo foram executadas as análises padrão de controlo de maturação: Álcool 

provável; Acidez Total; pH. 

Os procedimentos utilizados nestas análises foram executados pelo laboratório de 

enologia da Universidade de Évora estando descritos nos tópicos abaixo. 

 

5.2.3. Acidez Total 

A determinação da acidez total foi realizada através da titulação ácido-base (NPI2139), 

que consiste, basicamente, na neutralização dos ácidos por solução alcalina (NaOH 0,1M) na 

presença de um indicador, neste caso o azul de bromotimol. Os resultados são expressos em 

gramas de ácido tartárico por litro (g/L ác. tartárico). 

 

5.2.4. Álcool Provável/ Açucares totais 

O teor de açúcares das uvas foi determinado por leitura do índice de refração da amostra 

da centrifugação do homogeneizado dos bagos, recorrendo a um refratómetro digital Hanna 

HI 96813 com compensação automática da temperatura. As leituras efetuadas em “álcool 

provável” foram convertidas em “açúcares totais”, considerando que 16,83g/L de açúcares 

totais correspondem a 1% vol. de álcool provável. 
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5.2.5. Antocianinas Totais 

 

1. Reagentes 

1.1. Solução de álcool etílico (etanol) a 0,1% HCl. 

1.2. Solução de HCl a 2%. 

1.3. Solução de Bissulfito de sódio a 15%. 

 

2. Aparelhos e utensílios 

2.1. Espectrofotómetro. 

2.2. Células de quartzo de 1 cm de percurso ótico. 

2.3. Outro material de laboratório de uso corrente. 

 

3. Técnica 

Para cada amostra fazer a seguinte preparação em duplicado. 

 

 

 

 

 

  

1 cm3 de amostra* 

+ 

1 cm3 de solução de álcool etílico a 0,1% HCl 

+ 

20 cm3 de solução de HCl a 2% 

 

 
 

 

 

 

Esperar 20 minutos 

 

 

Ler a absorvância a 520 nm em células de 1 cm. 

O branco faz-se com água destilada. 

 
*esta amostra pode ser vinho ou extrato. 

 

Tubo de ensaio 1 

 
 

10 cm3 da solução 

anterior 

+ 

4 cm3 de dissulfito 

de sódio a 15% 

Tubo de ensaio 1a 

 
 

10 cm3 da solução 

anterior 

+ 

4 cm3 de água 

destilada 

Tubo de ensaio 2a 

 
 

10 cm3 da solução 

anterior 

+ 

4 cm3 de água 

destilada 

 

Tubo de ensaio 2 

 
 

10 cm3 da solução 

anterior 

+ 

4 cm3 de dissulfito 

de sódio a 15% 
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5.2.6. Índice de Polifenóis Totais 

Para obtenção do teor de polifenóis (IPT), foi diluída em 1/100, a solução filtrada da 

maceração de 4 horas a pH 3,2, e é realizada a leitura do percurso ótico de 1 mm da amostra a 

280 nm, por um espectrofotómetro,  = 280 nm.  

Para o cálculo do valor de IPT aplica-se a seguinte equação:  

 

I280 = Abs 280 x diluição 

 

A partir das análises realizadas às soluções preparadas, calculam-se o índice de 

maturidade celular, também designado de extratibilidade de antocianinas (EA) e a 

contribuição de taninos provenientes das grainhas (MP) (%) mediante as equações 

apresentadas abaixo: 

 

𝑨𝑬 (%) =
𝑨 𝒑𝑯 𝟏, 𝟎 − 𝑨 𝒑𝑯 𝟑, 𝟐 

𝑨 𝒑𝑯 𝟏, 𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑴𝑷 (%) =  
𝑨𝒃𝒔 𝟐𝟖𝟎 − (𝑨 𝒑𝑯 𝟑, 𝟐 × 𝟒𝟎)

𝑨𝒃𝒔 𝟐𝟖𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎  

 

É conhecido que o valor de Abs 280 para os extratos da película está correlacionado com 

a concentração de antocianinas por uma relação aproximada de Abs 280 = A pH 3,2 x 40, 

sendo A pH 3,2 expresso em g/l. 

 

5.2.7. pH 

A concentração hidrogeniónica do meio, neste caso do mosto obtido pelo esmagamento 

das uvas da amostra, é definida pela seguinte expressão:  

 

𝒑𝑯 =  − 𝒍𝒐𝒈 [𝑯𝟑𝑶+] 

 

Para tal, utilizou-se um potenciómetro da marca Splabor, sendo que o método se baseia na 

determinação do potencial por um elétrodo, calibrado com solução tampão a pH conhecido. 
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5.3. Campanha vitícola 2017  

A colheita de 2017 começou em Agosto, devido à seca severa que afetou o Douro e 

provocou situações pontuais de "stress hídrico extremo" nas videiras, desfolha precoce e 

também paragens de maturação. As videiras durienses já estão habituadas ao clima seco e 

quente, mas este ano choveu na região menos 50% do que num ano médio. As condições 

climatéricas não foram favoráveis a esta actividade, de tal forma que obrigaram a antecipar as 

vindimas, como não há memória e provocaram um desvio dos resultados da colheita em 

relação às previsões. 

Na Região Demarcada do Douro registou-se aumentos generalizados na produção, em 

comparação com o ano anterior, que se enquadravam na média da última década. No princípio 

do verão estimou-se um aumento de 25% para este ano, mas acabou por se verificar um 

crescimento de 5%. Conta-se que 2017 foi um ano de vinhos de excelente qualidade pelo teor 

de álcool e concentração da fruta verificados (AgroPortal, 21-11-2017). 

Segundo os dados de produção, o valor total de produção, para 2017 na RDD, foi de 

253,9 mil pipas, que somando às Denominações de Origem (DO) da região – Porto e Douro 

(incluindo Moscatel e Espumante), a Indicação Geográfica (IG) Duriense e o Vinho sem 

DO/IG, e traduz um aumento de 5% em relação a 2016 (que foi o terceiro ano mais baixo da 

última década) (AgroPortal, 21-11-2017). 

Porém, o resultado deste ano ficou um pouco abaixo da média dos últimos dez anos que 

foi de 259,2 mil pipas. Na última década, a maior produção de vinho, registada na RDD, foi 

em 2010 com 298,7 mil pipas. Em termos de distribuição da produção, o Vinho do Porto 

representa 147 mil pipas, a DO Douro 87,4 mil, Moscatel 6,4 mil, Duriense 1,8 mil e Vinho 

sem DO/IG 11,2 mil pipas (AgroPortal, 21-11-2017). 

Em suma, a campanha vitícola 2017 foi um ano bom, com os vinhos a apresentar uma cor 

mais intensa e um grau alcoólico mais elevado, mas com uma acidez muito equilibrada. 

Conseguiu-se manter a frescura e a elegância que caracterizam os vinhos Maçanita. 

 

 

 

 

  



 

40 

 

5.4. Vinificação 

O vinho utilizado neste trabalho experimental foi obtido a partir de uvas provenientes da 

Quinta do Ferrão. Foi utilizado uma cuba de 5000l, com aproximadamente 3500Kg de uvas 

da casta Touriga Nacional, que foram colhidas manualmente para caixas de 20Kg no dia 4 de 

Setembro de 2017.  

Após a chegada das uvas, estas são pesadas e verifica-se o estado sanitário das mesmas. 

As uvas passam por uma selecção rigorosa numa mesa de escolha, onde são retiradas as 

folhas secas, folhas verdes, passas e algum bago verde. Por gravidade as uvas entram no 

desengaçador, onde é retirado o engaço e o bago é ligeiramente aberto de forma a não 

esmagar a uva. As uvas desengaçadas entram por gravidade na cuba com o auxílio de um 

tapete elevatório. Durante o processo de entrada da uva é adicionado pequenas doses de 

sulfuroso para atingir um total de 35 ppm de sulfuroso total, sendo adicionado continuamente 

também, CO2 na forma de gelo seco, para evitar uma possível oxidação das uvas. No dia da 

entrada de uva é feita uma pequena homogeneização do mosto existente na cuba, afim de 

melhor avaliar os parâmetros enológicos, densidade, álcool provável, acidez total e pH. O 

parâmetro da densidade era diariamente medido duas vezes ao dia para controlar a evolução 

da fermentação. Obstante que a acidez total e o pH, foi suspensa a sua medição durante o 

período que o mosto inicia a produção de CO2, pois interfere em muita a veracidade dos 

valores. 

Durante o período pré-fermentativo são efetuadas três remontagens diárias em que se 

mexe um volume e meio do volume da cuba. As três remontagens são efetuadas em intervalos 

de 8h. A remontagem é efetuada pela válvula de fundo promovendo assim a reintegração da 

matéria corante depositada na zona inferior da cuba. Durante todo o processo pré-

fermentativo o sistema de frio funciona para colocar o mosto à temperatura de 14ºC, 

promovendo uma maceração a frio do mosto.  

Quando se verifica pela análise dos parâmetros que os valores da densidade decrescem e 

na análise sensorial deteta-se a presença de gás (CO2) no mosto, o “set-point” da temperatura 

passa para 27ºC. 

Na fase fermentativa as remontagens reduzem o volume homogeneizado para um volume 

de mosto por dia. O volume remontado é redistribuído por três remontagens diárias. Após 

atingir 13ºBaume é adicionado azoto inorgânico e leveduras mortas para auxiliar as leveduras 

na decomposição do açúcar em álcool. Quando se atinge os 0ºBaume é efetuada uma análise 

de deteção de glucose-frutose no mosto. 
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No período pós-fermentativo reduz-se para metade o volume remontado diariamente e, 

faz-se a proteção dos topos das cubas com gelo seco. Este período de maceração pós-

fermentativa prolongou-se por 30 dias. 

O mosto foi sangrado e as massas prensadas até 1,5bars. O vinho de prensa foi separado 

do vinho de lágrima. Efectuou-se a fermentação malolática de forma espontânea, passou-se a 

limpo o vinho e adicionou-se sulfuroso até 35ppm de sulfuroso livre. 

Após 6 meses, efectuou-se a filtração do vinho através de um filtro de placas, que é 

formado por uma espessa trama de fibras de celulose e outras matérias, entre as quais ficam 

retidas as impurezas. 
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6. Resultados e Discussão 

 

6.1. Características das uvas e vinho em análise 

Para este estudo foram realizadas análises laboratoriais ao peso dos bagos e ao volume de 

200 bagos estando representado na tabela 7, ao álcool provável, à acidez total, pH, 

antocianinas e IPT’s representadas nas tabelas 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Estas análises foram 

efetuadas desde o período de maturação das uvas até à filtração do vinho em estudo. 

 

6.1.1. Durante a Maturação 

 
 

6.1.1.1. Evolução do peso de 200 bagos / volume de 200 bagos: 

Tabela 7 – Dados relativos ao peso de 200 bagos (g) e ao volume de 200 bagos (ml). 
 

 

 

Figura 14 – Evolução do peso de 200 bagos / volume de 200 bagos (ml) da casta Touriga Nacional, durante a 

maturação em 2017. 
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A evolução do peso do bago (g) em relação ao volume de 200 bagos (ml) ao longo da 

maturação da casta Touriga Nacional está representada na Figura 14. 

Analisando o gráfico da figura 14, verificou-se que a evolução do peso de 200 bagos em 

relação ao volume do mosto evolui da mesma forma. Houve uma queda proporcional ao 

longo da maturação. 

Sendo o ano de 2017 um ano bastante seco, com diminutos níveis de precipitação e 

períodos de temperaturas elevadas, a desidratação do bago é a mais direta consequência da 

falta de água no solo disponível para as videiras. Esta falta de água disponível leva á 

diminuição do volume de mosto no bago e consequente diminuição do peso do bago. 

No entanto, um stress hídrico moderado após o vingamento, apesar de afectar 

negativamente a divisão celular do bago reduzindo o seu tamanho final, aumenta a 

concentração de antocianas como consequência do aumento da razão película/polpa 

(FERNANDES, 2009). 
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6.1.1.2. Evolução do Álcool Provável /Acidez Total na uva: 

 

Tabela 8 – Dados relativos ao álcool provável/álcool, Acidez Total e ao pH durante a maturação. 

Data Alc. Prov. (%) AT (g/L) pH 

06-08-2017 13,10% 5,10 3,50 

15-08-2017 13,90% 4,79 3,58 

22-08-2017 14,80% 4,28 3,51 

29-08-2017 14,90% 4,21 3,56 

01-09-2017 14,75% 4,31 3,54 

 

 

Figura 15 – Evolução Acidez Total (g/L) e do Álcool Provável (%) da casta Touriga Nacional, durante a 

maturação em 2017. 
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proporcionalmente menos que a polpa produzindo uma enorme tensão, que em alguns casos 

provoca mesmo microfissuras que servem de porta de entrada aos ataques de Botrytis 

Cinerea. Existe uma acumulação de açúcares enquanto a acidez continua a diminuir. 

 Dos resultados apresentados, e mais uma vez devido às condições atípicas verificadas no 

ano de 2017, baixa precipitação e elevadas temperaturas, posso supor que este aumento de 

álcool provável no mosto pode ter origem não numa maturação típica da uva, mas sim da 

desidratação bago, com decréscimo do volume do mosto, como verificado na Figura 14 e 

consequente concentração de açúcar. 

 

6.1.1.3. Evolução das antocianinas livres na uva: 

 

Tabela 9 - Evolução das antocianinas livre durante a maturação em 2017. 

Data Etapas Antocianinas Totais (mg/L) 

06-08-2017  Controlo de maturação  1730,5  

15-08-2017  Controlo de maturação  1930,8  

22-08-2017  Controlo de maturação  2198,2  

29-08-2017  Controlo de maturação  2250,8  

01-09-2017  Controlo de maturação 1850,3  

 

 

 Figura 16 – Evolução das antocianinas livres (mg/L) da casta Touriga Nacional, durante a maturação em 2017. 
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No que respeita à evolução das antocianas livres verificou-se ao analisar o gráfico da 

figura 16 que durante o período de maturação um acréscimo destes. No entanto, a partir do dia 

29 de Agosto verificou-se um decréscimo acentuado. Segundo REYNIER (1986), será de 

esperar que os níveis de antocianas nas uvas aumentem com a maturação, uma vez que 

decorre a síntese de antocianas neste período. No entanto, a partir de uma certa fase as 

antocianas livres iniciam um processo de degradação, fazendo os níveis de antocianas 

diminuir.  

MATEUS et al. (2002) estudaram a evolução das antocianinas livres ao longo da 

maturação, nas castas Touriga Nacional na região do Douro, e verificaram que antocianinas 

glucosiladas iniciam a sua acumulação a partir do pintor. Esta acumulação ocorre até cerca de 

40 a 60 dias após o pintor, dando-se um decréscimo a partir daí. 

Segundo MAGALHÃES, (2008) a evolução das antocianas no bago, pode estar 

relacionado com as condições do solo, condições de rega, com as praticas culturais e com o 

clima. O mesmo defende que temperaturas elevadas exercem um efeito negativo sobre a 

coloração dos bagos e portanto reduzem a cor da uva. Ainda, MAGALHÃES, (2008) afirma 

que o fator que mais influencia a biossíntese e acumulação de antocianinas livres é a radiação 

solar.  

Refere que práticas culturais que conduzam a um vigor excessivo são desfavoráveis à 

síntese de antocianinas, pois os fotoassimilados dirigem-se preferencialmente para a síntese 

proteica, em detrimento da dos açúcares. Assim, solos profundos e ricos, excesso de adubação 

azotada e mal localizada no ciclo vegetativo, rega abundante no período de maturação, o 

excesso de folhagem que dificulta a penetração da luz no interior da copa, são fatores que não 

abonam na síntese de antocianinas livres. 

Na Quinta do Ferrão, as elevadas temperaturas sentidas durante a maturação em 2017 

podem ter influenciado na variação dos níveis de antocianas. Tal como os baixos níveis de 

água e a elevada exposição solar devido ao baixo nível de vegetação apresentado pela Touriga 

Nacional nesta zona. 
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6.1.1.4. Evolução dos IPT’s na uva: 

 
Tabela 10 - Evolução do IPT's durante a maturação em 2017. 

Data Etapas IPT’s (280nm) 

06-08-2017  Controlo de maturação  74,8  

15-08-2017  Controlo de maturação  86,4  

22-08-2017  Controlo de maturação  94,9  

29-08-2017  Controlo de maturação  93,5  

01-09-2017  Controlo de maturação*  87,4  

 

 

 Figura 17 – Evolução dos IPT’s da casta Touriga Nacional, durante a maturação em 2017. 
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6.1.2. Diferentes fases de vinificação 

 

6.1.2.1. Evolução do pH / Acidez Total no vinho: 

 
Tabela 11 - Dados relativos ao álcool provável/álcool, Acidez Total e ao pH no vinho. 

 

 

 Figura 18 – Evolução do pH / Acidez Total (g/L) da casta Touriga Nacional, no vinho. 

 

Da análise que pode ser feita da figura 18, o pH varia conforme as adições de ácido 

tartárico, o que leva também a uma variação da acidez total. 

O pH também tem influência direta sobre a estabilidade das antocianinas, indicando que 

valores mais baixos de pH possibilitam a manutenção de teores mais elevados destes 

compostos. 
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6.1.2.2. Evolução das antocianinas livres no vinho: 

 
Tabela 12 - Evolução das antocianinas livres no vinho. 

Data Etapas Antocianinas Totais (mg/L) 

05-09-2017 Durante a F. Alcoólica 1394,7 

12-10-2017 Pós a F. Alcoólica 781,1 

20-11-2017 Pós a F. Malolática 743,8 

18-01-2018 Vinho feito 652,1 

11-05-2018 Pós Filtração 579,8 

 

 
Figura 19 – Evolução das antocianinas livres (mg/L) da casta Touriga Nacional no vinho. 
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fermentação, o conteúdo de antocianinas livres diminui devido a reacções químicas e 

bioquímicas no complexo meio do vinho. 

 

 

6.1.2.3. Evolução dos IPT’s no vinho: 

 

Tabela 13 - Evolução dos IPT’s no vinho. 

Data Etapas IPT’s (280nm) 

05-09-2017  Durante a F. Alcoólica  75,3  

12-10-2017  Pós a F. Alcoólica 80,8  

20-11-2017  Pós a F. Malolática 74,5  

18-01-2018  Vinho feito  70,2  

11-05-2018  Pós Filtração  68,3  

 

 

Figura 20 – Evolução dos IPT’s da casta Touriga Nacional, no vinho. 
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Os níveis de IPT’s medidos no ponto mais alto nas uvas foram de 93,5, verificando-se 

após a filtração do vinho o valor um decréscimo para 68,3, provavelmente em grande parte 

devido à precipitação dos compostos fenólicos.  
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7. Conclusões 

O objetivo primordial deste relatório foi estudar a evolução de antocianinas da casta 

Touriga Nacional, durante o ano vitícola de 2017. 

Os resultados aqui obtidos e apresentados com a realização deste estudo, devem ser 

entendidos com a reserva aconselhável de um trabalho que reflete apenas um ciclo vegetativo 

da videira, pelo que a sua generalização deve ser ponderada. Daí a necessidade de se 

efectuarem outros estudos com o mesmo objectivo que este, para assim se obter resultados 

que possam afirmar com mais certezas qual será a evolução destes compostos. 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, verifica-se que existe uma redução 

do peso do bago e do volume do mosto de forma proporcional. A nível climático, o ano de 

2017, comparando com dados de anos anteriores, foi um ano de seca severa que afetou o 

Douro e provocou situações pontuais de "stress hídrico extremo" nas videiras, desfolha 

precoce, e também paragens de maturação. A desidratação do bago é a mais direta 

consequência da falta de água no solo disponível para as videiras. Esta falta de água 

disponível leva á diminuição do volume de mosto no bago e consequente diminuição do peso 

do bago. 

Verificou-se uma evolução crescente do álcool provável do mosto das uvas e um 

decréscimo da acidez total do mosto, resultante da diluição, neutralização e combustão 

respiratória dos ácidos orgânicos. 

O pH foi praticamente constante. Já a acidez total aumentou 1,0 gr/l. Este aumento da 

acidez justifica-se pela adição de ácido tartárico no vinho. 

Relativamente às antocianinas livres, o que se observou foi um aumento destas até ao dia 

29 de Agosto, onde se verificou um decréscimo acentuado, o que leva a concluir que há 

transformação das antocianinas originais do mosto noutros compostos mais estáveis. Em 

suma, durante a maturação e vinificação do vinho apenas 26% das antocianas das uvas foram 

sintetizadas. No entanto este decréscimo dos valores ao longo do tempo pode estar também 

relacionado com o fato da síntese deste composto ser influenciada diretamente pelas 

condições climáticas, como a temperatura (fator que influencia directamente a velocidade de 

polimerização das antocianinas), a intensidade luminosa e a precipitação. Estas também 

podem ser destruídas pelo calor (possivelmente por condensação entre as moléculas de 

antocianinas), ou por acção enzimática. 

Relativamente ao Índice de Polifenóis Totais, o que se observou durante a maturação foi 

um aumento destes até ao dia 22 de Agosto, iniciando uma curva decrescente pouco 
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significativa a partir desta data até à vindima (4 de setembro). Comparando o último valor de 

IPT’s, na fase de maturação, com o que observamos depois do processamento das uvas, 

conseguimos observar que houve uma diminuição acentuada. No entanto depois da 

prensagem este valor subiu, pois a prensagem do vinho facilita a difusão de compostos 

fenólicos e de aromas varietais e seus precursores. A razão para o decréscimo depois dessa 

fase, é justificado pelas diversas perdas como borras, filtração, passagens a limpo e também 

processos de colagem. 

Em suma, desde o valor mais elevado de IPT’s até ao final da filtração cerca de 72% dos 

IPT’s sintetizados foram encontrados no vinho. Este decréscimo pode estar também 

relacionado com o fato de nesta fase ocorrer a polimerização dos taninos, que até então 

compunham grande parte dos compostos fenólicos totais. 

Comparando agora os fenólicos totais com o perfil de antocianinas verifica-se que a perda 

das antocianinas está diretamente ligada com a perda de compostos fenólicos. Este facto pode 

também ser aplicado à atividade antioxidante. 

No entanto há que ter em conta que o potencial fenólico dos bagos e a sua extracção no 

vinho pode ser manipulada através de técnicas de vinificação diferenciadas. Estas técnicas 

podem permitir, uma maior ou menor extração dos compostos fenólicos, variando as 

temperaturas de fermentação, os ciclos de remontagem, macerações pré-fermentativas a frio e 

a quente e a utilização de enzimas pectolíticas, que actuam directamente na parede da 

película. 

Posto isto, posso concluir que existe uma perda de potencial de cor muito grande no 

vinho. Seria interessante estudar quais as melhores formas de conseguir a fixação desta 

matéria corante no vinho, (talvez com taninos adicionados) devido ao complexo Taninos-

Antocianas. Por outro lado, a cor perdida durante o processo de vinificação pelas borras 

poderia também ser explorada criando uma economia circular de valor onde os compostos de 

cor seriam utilizados para outro tipo de indústria minimizando os subprodutos da indústria do 

vinho.  
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Anexo I 

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

LABORATÓRIO DE ENOLOGIA 

 

Proveniência – Maçanita vinhos 

 

ENSAIO DE MATURAÇÃO DAS UVAS 

 

 6 de Agosto de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas 

Totais (mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool 

provável 

 

Acidez 

total 

 

pH 

 

Peso de 

200 bagos 

 

Volume de 

200 bagos 

 

06/08/2017 

 

TN Ferrão 

 

1730,5 

 

74,8 

 

13,10% 

 

5,1 

 

3,5 

 

300 

 

173 

 

 15 de Agosto de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas 

Totais (mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool 

provável 

 

Acidez 

total 

 

pH 

 

Peso de 

200 bagos 

 

Volume de 

200 bagos 

 

15/08/2017 

 

TN Ferrão 

 

1930,8 

 

86,4 

 

13,90% 

 

4,79 

 

3,58 

 

250,31 

 

152 

 

 22 de Agosto de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas 

Totais (mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool 

provável 

 

Acidez 

total 

 

pH 

 

Peso de 

200 bagos 

 

Volume de 

200 bagos 

 

22/08/2017 

 

TN Ferrão 

 

2198,2 

 

94,9 

 

14,80% 

 

4,28 

 

3,51 

 

211,49 

 

118 
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 29 de Agosto de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas 

Totais (mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool 

provável 

 

Acidez 

total 

 

pH 

 

Peso de 

200 bagos 

 

Volume de 

200 bagos 

 

29/08/2017 

 

TN Ferrão 

 

2250,8 

 

93,5 

 

14,90% 

 

4,21 

 

3,56 

 

186,46 

 

76 

 

 1 de Setembro de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas 

Totais (mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool 

provável 

 

Acidez 

total 

 

pH 

 

Peso de 

200 bagos 

 

Volume de 

200 bagos 

 

01/09/2017 

 

TN Ferrão 

 

1850,3 

 

87,4 

 

14,75% 

 

4,31 

 

3,54 

 

112,56 

 

55 

 

 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 5 de Setembro de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas Totais 

(mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool provável 

 

Acidez total 

 

pH 

 

05/09/2017 

 

TN Ferrão 

 

1394,7 

 

75,3 

 

14,50% 

 

4,14 

 

3,59 

 

 12 de Outubro de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas Totais 

(mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool provável 

 

Acidez total 

 

pH 

 

12/10/2017 

 

TN Ferrão 

 

781,1 

 

80,8 

 

14,80% 

 

5,89 

 

3,58 
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 20 de Novembro de 2017 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas Totais 

(mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool provável 

 

Acidez total 

 

pH 

 

20/11/2017 

 

TN Ferrão 

 

743,8 

 

74,5 

 

14,60% 

 

4,85 

 

3,66 

 

 18 de Janeiro de 2018 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas Totais 

(mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool provável 

 

Acidez total 

 

pH 

 

18/01/2018 

 

TN Ferrão 

 

652,1 

 

70,2 

 

14,40% 

 

4,97 

 

3,64 

 

 11 de Maio de 2018 

 

Data 

 

Designação 

 

Antocianinas Totais 

(mg/L) 

 

IPTS 

(280nm) 

 

Álcool provável 

 

Acidez total 

 

pH 

 

11/05/2018 

 

TN Ferrão 

 

579,8 

 

68,3 

 

14,00% 

 

5,14 

 

3,62 
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Anexo II 

 

PROTOCOLOS 

 

 Princípio de extração das películas e do mosto: 

 

1. Introdução  

O estado de maturação das uvas condiciona a qualidade e tipo de vinho. É assim, um dos 

principais factores de vinificação. 

É importante saber o que se passa ao longo do amadurecimento das uvas, sendo assim 

importante fazer um controlo de maturação. 

A determinação da marcação da data de inicio da vindima é um fator muito importante. 

Por razões de organização de trabalho torna-se muitas vezes necessário determina-la com 

bastante antecedência. 

A marcação da data das vindimas não deve ser empírica. Não se pode apenas considerar a 

aparência da uva, a sua consistência, a sua acidez pela prova ou a cor do pedúnculo. É preciso 

seguir-se a evolução da maturação com dados precisos. 

 

2. Reagentes 

Todos os reagentes devem ser de qualidade analítica. A água deve ser destilada ou de 

qualidade equivalente e isenta de dióxido de carbono. 

 

  2.1. Solução tampão: esta solução faz-se juntando ácido tartárico à água 

destilada até pH=3,2. Se ao fazer esta solução o pH descer demasiado, pode-se corrigir com 

hidróxido de sódio (NaOH). 

 

2.2. Etanol absoluto (comercial) 
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3. Técnica 

 

Contar aleatoriamente 200 bagos (para um prato de plástico) 

 

 

Pesar os 200 bagos (tarar a balança com um prato igual mas vazio) Pb 

 

 

Medir o volume dos 200 bagos (numa proveta com um volume certo de água) Vb 

 

 

Espremer as uvas através de uma gaze até esgotamento total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir o mosto com uma proveta e colocá-lo 

num erlenmayer fechado Vm 

 

Medir em duplicado: 

1. Temperatura e ºBrix 

2. pH 

3. Acidez Total 

 

Pesar as massas e colocá-las num erlenmayer 

fechado Pm 

 

Adicionar: 

1. Vm – Pb/8 ml Tampão 

2. Pb/8 ml etanol 

3. Mexer com vareta de vidro 

 

 

 

 

Colocar o erlenmayer, fechado, na estufa a 

25ºC, 24 horas 

 


