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RESUMO 

A cor dos vinhos deve a sua importância ao facto de ser o primeiro atributo apreciado pelo consumidor. 

No sentido de possibilitar o seu controlo e a sua variabilidade no produto final, o método de análise 

colorimétrica de CIELAB permite a caracterização da cor do produto e estabelece uma correlação direta 

com a perceção do consumidor, permitindo a determinação de qual a tolerância à variabilidade de cor 

entre exemplares do mesmo produto.  

Após a implementação do método de CIELAB no controlo de qualidade e com base nos resultados obtidos 

durante a análise sensorial efetuada no presente trabalho, a diferença de cor (∆E*ab) de 

aproximadamente 4,0 unidades CIELAB foi considerada percetível pelo consumidor. Adicionalmente, o 

estudo da influência de fatores com impacto na cor, como por exemplo o pH, a concentração de dióxido 

de enxofre livre, as condições de armazenamento e o uso de agentes de correção e estabilização, 

possibilitaram uma melhor compreensão sobre a evolução da cor quando sujeita a este tipo de 

alterações. Além disso, potenciou a procura de estratégias para usar esses elementos a favor de uma 

melhoria no controlo na variabilidade de cor no produto final. Para tal, o método colorimétrico de CIELAB 

permitiu dissecar a cor do produto por secções do espectro, nomeadamente o verde-amarelo, azul-

vermelho e a luminosidade, interpretando esses três estímulos cromáticos de modo independente.  

O pH, a concentração de dióxido de enxofre livre e as condições de armazenamento mostraram ser os 

fatores de maior impacto na qualidade final da cor de Vinhos Verdes rosé. 

Acima de tudo, é importante a implementação, solidez e rigor no método de análise colorimétrica em 

vigor no controlo de qualidade, bem como o adequado registo e rastreabilidade nos resultados durante 

produção, de modo a não se repetirem erros e para se planear uma prevenção de desvios aos resultados 

de forma fundamentada. 

 

 

Palavras-Chave: Vinho, Cor, CIELAB, Colorimetria 
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ABSTRACT 

Wine colour owes its importance to the fact that it is the first attribute appreciated by the consumer. In 

order to control it and its variability in the final product, the CIELAB method for colorimetric analysis 

enabled the characterization of the products colour and established a direct correlation with the 

consumers perception, making possible the definition of what is the tolerance threshold in terms of an 

admissible variation of colour between samples of the same product.  

After the CIELAB method implementation within the quality control procedures and based on the results 

obtained in the sensory analysis that took place in this project, the colour difference (∆E*ab) of 4,0 CIELAB 

units was considered as a perceivable difference for the consumer. Additionally, the study of the impact 

factors on colour, such as pH, concentration of free sulphur dioxide, storage conditions and corrective 

and stabilization agents made room for a better understanding in terms of the evolution of colour when 

affected by this kind of changes. Besides that, it empowered the search for strategies to use these 

elements in favour of an improvement of the variability control of the final products colour. To do so, the 

CIELAB colour analysis method allowed the dissection of the products colour in sections of the spectrum, 

namely the green-yellow, blue-red and brightness, interpreting those stimuli independently.  

The pH, the concentration of free sulphur dioxide and the storage conditions proved to be the biggest 

impact factors on the overall quality of Vinhos Verdes rosé colour. 

Above all, it is important the implementation, solidity and accuracy of the colour analysis method in force 

at the quality control department, as well as an adequate registering and tracking method of colorimetric 

results during the productive process, to avoid repeating mistakes and to create ways to prevent 

deviations between results in a grounded way.  

 

 

 

Keywords: Wine, Colour, CIELAB, Colorimetry; 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. Objetivos e estrutura da dissertação 

O presente projeto visou o estudo dos fatores de influência na variabilidade de cor no produto final 

resultante do processo produtivo do vinho Casal Garcia Rosé, bem como possíveis medidas preventivas 

e corretivas de viável implementação. A cor é a primeira característica apreciada pelo consumidor, e o 

seu controlo de qualidade assume por isso grande importância no produto final. O recurso ao método de 

CIELAB para a análise de cor torna-se pertinente nesse sentido, pelo facto de possibilitar uma correlação 

de um parâmetro de qualidade com a perceção do consumidor. Assim, este trabalho possibilitou a 

determinação de um limite de tolerância para diferenças de cor, de acordo com a perceção do 

consumidor, através do uso do método de análise colorimétrica de CIELAB. Após concluída essa fase, 

outros fatores de influência na cor do produto foram estudados, nomeadamente durante o processo 

produtivo e no seu transporte e armazenamento. 

Ao nível da estrutura da dissertação, numa primeira instância foi feita uma breve introdução à empresa 

explicando um pouco da sua filosofia e visão bem como uma introdução aos produtos pertencentes à 

marca Casal Garcia. Depois é feita uma revisão bibliográfica, onde se abordou a atualidade das 

tecnologias envolventes e necessárias ao tema, de modo a permitir uma boa compreensão do trabalho 

que foi feito. Os procedimentos e metodologias bem como o método de análise colorimétrica são 

explicados no capítulo 3, finalizando o trabalho com a demonstração e discussão dos resultados obtidos 

experimentalmente junto com as suas conclusões associadas. Ferramentas importantes para o trabalho 

estão presentes para consulta em Anexo, com especial realce na explicação do modo de utilização do 

método de análise colorimétrica CIELAB presente no Anexo III. 

1.2. A empresa Aveleda S.A. 

A génese de grandes projetos parte frequentemente da visão e paixão de uma individualidade. A história 

da Quinta da Aveleda é exemplo disso. Foi em 1850 que Manoel Pedro Guedes da Fonseca, ex-político, 

se apaixonou pela quinta e fez dela sua residência. Durante a sua vida, expandiu a propriedade e criou 

condições avançadas para a época que facilitariam o seu sucesso em gerações futuras. A grande praga 
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de filoxera, um inseto que dizimou as vinhas da região, implicou uma remodelação da vinha a qual foi 

possível graças a técnicas aprendidas por ele em França. Após a sua morte, já toda a vinha teria sido 

reconstruída em talhões de um hectare e separadas por castas. 

A segunda geração da família Guedes, nomeadamente os dois filhos Fernando e Manuel, herdaram todas 

as infraestruturas para a produção de Vinho Verde e ainda uma adega para 300 pipas mas não herdaram 

uma estrutura comercial que lhes permitisse estabelecerem-se no mercado numa altura particularmente 

difícil para o país. O resultado disto era a venda de Vinho Verde, na sua maioria tinto e a granel em 

pequenas quantidades. A terceira geração, por sua vez, é responsável pela construção de uma sociedade 

agrícola para a administração da quinta. Nesta fase, fruto do desenvolvimento dos mercados de África e 

Brasil, as vendas dispararam e essa vaga de prosperidade permitiu a expansão da empresa 

nomeadamente a construção de novos edifícios e a melhoria dos jardins. 

Um momento fulcral para a empresa deu-se em 1938, quando o enólogo francês Eugène Hélisse passou 

pela região de comboio em visita ao Douro e, ao deparar-se com vinha plantada ao estilo francês, saiu 

na paragem seguinte e abordou Roberto Guedes que passeava nas vinhas, oferecendo os seus serviços. 

O sucesso de uma experiência de 60 pipas foi o berço de uma marca cujo nome advém de um dos 

casais da Aveleda: Casal Garcia. A apresentação e grafismo da marca baseia-se num lenço bordado, 

levemente azulado, singular nesta abordagem. Em 1939, o vinho Casal Garcia é lançado como o primeiro 

Vinho Verde engarrafado a ser vendido no Brasil, o que se resultou num aumento exponencial em vendas 

em Portugal e suas ex-colónias, sustentando assim grandes investimentos em todos os setores da 

empresa. Após o 25 de Abril, a perda dos mercados das ex-colónias obrigou à migração do negócio para 

outros mercados, mas a empresa recuperou essas perdas, escoando produto para os Estados Unidos 

da América, França, Canadá, Alemanha, Bélgica, entre outros. É atualmente o maior produtor e 

exportador mundial de Vinho Verde (Gonçalves & Gomes, 2017). 

A imagem do Vinho Verde Casal Garcia permanece quase inalterada em concordância com os valores 

familiares que são a base da empresa: ética, exigência e paixão. A iniciativa e a excelência são valores 

complementares que permitem o seu impacte internacional, estabilidade nos mercados e a constante 

melhoria nos seus ramos de atividade. Nesse contexto, recentemente a empresa somou 30 ha de casta 

Alvarinho às suas vinhas e vinhos foram premiados, como é o caso da obtenção do terceiro lugar na 

competição “TOP 100 Best Buys” da revista Wine Enthusiast, por parte do Vinho Verde Quinta da 
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Aveleda. O centro de vinificação de Penafiel também produz aguardente vínica chamada de Adega Velha 

e dentro da mesma propriedade também está estabelecida a Queijaria da Aveleda onde se produz uma 

variedade de queijos de vaca e de cabra. 

A empresa possui um centro de vinificação na região da Bairrada designado de Quinta da Aguieira. Além 

disso, em 2016 foi adquirida uma quinta designada por 6 Quintas localizada em Torre de Moncorvo. 

Mais recentemente, em julho de 2017, foi oficializada a aquisição da Quinta Vale Dona Maria, criando 

uma parceria entre a família Guedes e os seus primos da família Van Zeller. 

Aproximadamente, ao nível da produção de vinhos em 2016, este património resume-se a mais de 

200 ha de vinha, cerca de 17 milhões de garrafas produzidas e 35 M€ em faturação. O Vinho Verde 

Casal Garcia Rosé ultrapassou em 2016 a barreira de um milhão de garrafas pela primeira vez e 2017 

apresenta um crescimento produtivo de cerca de 30 %. (Aveleda, 2017). 

1.3. O Vinho Verde Casal Garcia Rosé 

Dados de 2011 apontam 10 milhões de garrafas vendidas para a marca Casal Garcia, o que corresponde 

a dois terços do valor de vendas para a família Guedes, dos quais 62 % são exportações. Estes factos 

aliados a um orçamento de 2,5 M€ para o marketing, são provas do foco da empresa na diversificação 

de produtos e exploração de novos mercados. A introdução do Vinho Verde Casal Garcia Rosé no leque 

de produtos da firma representa mais uma aposta nesse sentido. 

A gama de produtos da marca Casal Garcia disponíveis inclui o Vinho Verde Branco, Sweet e Rosé, o 

Vinho Douro Tinto, os Espumantes Branco e Rosé e finalmente as Sangrias Tinta e Branca (Aveleda, 

2017). A diversidade de oferta dos produtos da marca Casal Garcia está ilustrada na Figura 1.  

O Vinho Verde Casal Garcia Rosé surge em 2008 e foi distinguido em 2010 com a medalha de ouro na 

competição de vinhos Alemã Mundus Vini. Pouco após o seu lançamento, dados de 2012 apontam que 

o Vinho Verde Casal Garcia Rosé representa 7 % da marca em vendas, 80 % dos quais para exportação. 

O produto é descrito como o vinho mais frutado da marca, não abrindo mão da frescura que a caracteriza. 

Trata-se de uma junção das castas Vinhão, Azal Tinto e Borraçal que resulta num vinho de cor rosada, 
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límpido e brilhante com notas de morango e framboesa que proporcionam uma acidez equilibrada e um 

final persistente, suave e harmonioso. 

        

Figura 1 — Ilustração do leque de produtos da marca Casal Garcia (Aveleda, 2017). 

Cultivado em solo granítico e arenoso, este produto possui, entre as suas especificações, uma acidez 

total de 6,5 g/L, como ácido tartárico, 12 g/L de açúcar residual e título alcoométrico volúmico de 

10,5 %. 

Durante o processo de vinificação, as uvas selecionadas são prensadas a pressão reduzida, o mosto 

clarificado e posteriormente a fermentação alcoólica dá-se a temperatura controlada. O vinho é 

estabilizado por refrigeração e finalmente engarrafado. Deve ser consumido até dois anos após a data 

do seu engarrafamento, e ser servido a uma temperatura compreendida entre os 8 ºC e os 10 ºC 

(Aveleda,2017). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, é apresentada uma base informativa sobre a situação atual do vinho bem como os 

conceitos e noções fundamentais para a compreensão do trabalho. Numa primeira instância, após uma 

pequena sequência de curiosidades sobre a origem do vinho, é feita uma breve descrição da situação 

atual dos mercados. De seguida, o processo produtivo é resumido, e depois, e com maior importância, 

são explicados os fundamentos físicos para a avaliação de cor. Os produtos envolvidos na indústria são 

também apresentados, finalizando o capítulo com uma pequena explicação sobre a envolvência da 

análise sensorial da cor dos vinhos. 

2.1. História, regulação e mercado do vinho 

2.1.1. História 

O vinho surge com as primeiras civilizações. A Mesopotâmia é frequentemente apelidada como o berço 

das primeiras sociedades alfabetizadas e conhecida como pioneira na agricultura e na domesticação de 

animais. Em conformidade com o significado do seu nome em grego “terra entre rios”, a Mesopotâmia 

localizava-se entre os rios Tigris e Euphrates. Hoje em dia, essa zona corresponderia ao leste da Turquia, 

ao Iraque e ao nordeste da Síria (Collon, 2011). Essa região foi palco de uma vasta rota de mercados e 

trocas, e prova disso é a importação de artefactos, estilos e até sistemas económicos (McGovern et al., 

1995).  

A escavação da mais antiga adega conhecida foi codirigida pelos arqueólogos Gregory Areshian e Boris 

Gasparyan, na agora famosa gruta Arenia-1 da Arménia. Foi descoberta uma prensa, fermentadores, 

jarros e resíduos de videira, películas de uva e sementes. A deteção de malvidina (um dos pigmentos 

responsáveis pela cor do vinho tinto) nos jarros veio confirmar de que se tratavam de instrumentos para 

a produção de vinho tinto. O carbono-14 relativo aos cacos dos jarros permitiu uma estimativa de datação 

entre os anos 4000 a.C. e 4100 a.C. (Owen, 2011). Como referência, a invenção da roda estima-se ter 

sido na idade do bronze, em 3500 a.C. (Gambino, 2009). Na Figura 2 pode-se observar um mapa da 

Mesopotâmia e uma fotografia de alguns dos artefactos encontrados na gruta Arenia-1. 
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Figura 2 — Mapa da Mesopotâmia (à esquerda) (Collon, 2011) e artefactos encontrados na gruta Arenia-1 (à direita) (Owen, 2011). 

2.1.2. Globalização e denominação de origem 

A globalização dos mercados forçou à distinção dos métodos produtivos de vinho em duas filosofias 

distintas, o Velho Mundo e o Novo Mundo. O Novo Mundo inclui acima de tudo países com uma cultura 

mais contemporânea na produção de vinhos, entre eles a Austrália, os Estados Unidos da América, a 

África do Sul e o Chile. O seu foco é no desenvolvimento e na experimentação. A doutrina do Velho 

Mundo, por sua vez, engloba países como Franca, Itália, Espanha e Portugal. Os seus métodos são 

antigos e inflexíveis ao nível da sua localização e modos de operação. Os conhecimentos enológicos e de 

viticultura foram aprimorados ao longo dos séculos por pequenos produtores, ajustando as suas técnicas 

a uma região específica. Os vinhos são descritos em relação à sua origem, o terroir. Representa a fonte 

de todas as características do vinho resultantes das condições climáticas e microclimáticas, solo, 

topografia, paisagem e influências culturais únicas de cada região. Este fenómeno estimulou a evolução 

de um sistema regulatório como a Appelation d’Origin Cntrôlée (AOC) em França ou a Denominação de 

Origem Controlada (DOC) Portuguesa que impõem um conjunto de regras e limites que os produtores 

têm de respeitar para poderem comercializar os seus vinhos como oriundos daquela região e respeitantes 

dos seus métodos tradicionais (Banks & Overton, 2010; Portaria n.º 152/2015). 

Neste contexto, a Denominação de Origem Vinho Verde, objetiva identificar vinhos e produtos vitícolas 

que satisfaçam os requisitos da Portaria n.º 668/2010, de 11 de agosto, separando-os em diferentes 

categorias. Os Vinhos Verdes rosados, tintos e brancos formam uma dessas categorias. Outras englobam 

os vinhos espumantes, aguardentes e bebidas espirituosas e vinagres (República, 2015). Os Vinhos 

Verdes estão confinados a uma região e é possível a referência da sua sub-região no retalho, contudo, à 

semelhança da denominação “Vinho Verde”, para que tal seja permitido a sua produção tem de 
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imperativamente se localizar nessa sub-região, contemplando apenas as castas aí autorizadas. A listagem 

das regiões e sub-regiões produtoras de Vinhos Verdes podem ser consultadas no Anexo I. 

Os Vinhos Verdes, em particular os rosados, devem respeitar um número de parâmetros que o qualificam 

para a denominação de origem “Vinho Verde”, entre elas, título alcoométrico volúmico total igual ou 

superior a 8,5 % e máximo igual ou inferior a 14 %, acidez fixa (expressa em ácido tartárico) igual ou 

superior a 4,5 g/L e sobrepressão em dióxido de carbono máxima de 100 kPa (1 bar, a 20°C) ou 

concentração de dióxido de carbono igual ou inferior a 3 g/L. Adicionalmente, a área geográfica para 

produção de Vinho Verde é delimitada. Essa delimitação territorial pode ser consultada no mapa presente 

na Figura A.1 (Anexo I) em conjunto com a lista de regiões e sub-regiões que constam na Tabela A.1 

(CVRVV, 2015). Outras características dos produtos e algumas burocracias devem ser regulados. A 

inscrição na entidade certificadora para o reconhecimento dos produtos, os rendimentos por hectare, as 

práticas enológicas, as características organoléticas dos produtos finais, as instalações de vinificação, 

entre outras, são todas da responsabilidade da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

(CVRVV), que é acreditada pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) (IPAC, 2016). Em paralelo e 

com um papel diferente, o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) atua como entidade auditora, no sentido 

de contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos finais ao nível nacional. Além disso, o IVV 

contribui ativamente para a autorregulação do CVRVV (CVRVV, 2015). A Tabela 1 resume os principais 

requisitos para a denominação de origem “Vinho Verde”. 

Tabela 1 — Resumo dos principais requisitos para a denominação de "Vinho Verde"(CVRVV, 2015) 

Localização 
Região e/ou sub-região das vinhas e 

instalações produtivas 
De acordo com as listagens do Anexo I 

Parâmetros químicos 

Título alcoométrico volúmico 8,5 % a 14 % 

Acidez fixa (como ácido tartárico) ≥ 4,5 g/L 

Sobrepressão de CO2 (a 20 ºC) ≤ 100 kPa (1 bar)  

Concentração de CO2 ≤ 3g/L 

Entidade reguladora Inscrição no CVRVV* 
Auditoria à rentabilidade, instalações, 

práticas enológicas, análises químicas e 
organoléticas dos produtos. 

*acreditada pelo IPAC (IPAC, 2016). 
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2.1.3. Mercado 

Em 2015 o mercado do vinho foi avaliado em 304x109 USD e é expectável que atinja 380x109 USD em 

2020. O mercado deve o seu crescimento à maior aceitação por parte das gerações mais recentes e 

respetivo poder de compra. Outro grande contributo são os novos produtores, especialmente os 

provenientes de países em desenvolvimento. Contam-se, hoje em dia, um milhão de grandes e pequenas 

adegas sendo a maioria de origem francesa (84 %). No entanto, a popularidade em torno da cerveja 

artesanal e as bebidas espirituosas têm vindo a ter um impacto negativo no consumo de vinho, 

pressionando os novos estilos de vinhos ou produtos à base de vinho em criar resposta à procura do 

consumidor de produtos não-tradicionais. Algumas empresas optam por comprar adegas de forma a 

acederem a novos mercados e revendedores. Outros casos envolvem a criação de novos produtos. A 

título de exemplo, a empresa espanhola Gik lançou o primeiro vinho azul (Intelligence, 2017) que está 

ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 — Ilustração do vinho azul "Gïk" (Gik, 2017). 

A União Europeia, de um modo geral, testemunhou uma diminuição no território destinado a vinhas de 

acordo com os incentivos estaduais para o seu desmantelamento. Esse decréscimo estabilizou desde 

então e a Espanha continua a ser a nação com mais área vitícola (cerca de 106 ha). A China foi quem 

mais beneficiou deste fenómeno europeu, triplicando a sua área de vinha desde 2000 assumindo o 

segundo lugar da lista de países com maior área de vinha (830x103 ha). Espanha, China, França, Itália 

e Turquia totalizam 50 % da área global de vinha (OIV, 2016). Os principais dados mundiais ao nível de 

produção, consumo e mercado de vinho constam na Tabela 2. 
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Tabela 2 — Principais dados mundiais do mercado do vinho em 2015 (Karlsson & Karlsson, 2016) 

Área total de vinha 7,4x106 ha 

Produção 274x106 hL 

Consumo 240x106 hL 

Importação/Exportação 43 % 

As maiores vinhas não correspondem necessariamente aos maiores produtores de vinho. A Itália tem 

vindo a produzir mais do que a França, tornando assim a Espanha no terceiro classificado da tendência 

geral na UE para um gradual decréscimo produtivo. A China também apresentou um decréscimo na 

produção, apesar de que a International Organisation of Vine and Wine (OIV) reconhece um elevado grau 

de incerteza relativamente aos dados da China, em particular no seu consumo de vinho. No âmbito do 

consumo de vinho, os Estados Unidos continuam a ser o maior consumidor, seguidos pela França, Itália 

e Alemanha. A tendência de um gradual decréscimo no consumo de vinho por parte dos países de Antigo 

Mundo tem sido uma constante nos últimos anos (OIV, 2016). Os principais dados relativos ao cultivo, 

produção e consumo de vinho são listados na Tabela 3.  

Tabela 3 — Ordenação dos principais países intervenientes no mercado dos vinhos em termos de área de vinha cultivada (𝐴), produção, 
em volume (𝑉P) e volume de vinho consumido (𝑉C) em 2015 (OIV, 2016) 

𝐴 (103 ha)⁄  𝑉P (106 hL)⁄  𝑉C (106 hL)⁄  

Espanha 1 021 Itália 50,0 Estados Unidos 31 
China 830 França 47,4 França 27 
França 786 Espanha 37,3 Itália 21 
Itália 682 Estados Unidos 22,1 Alemanha 20 

Turquia 497 Argentina 13,4 China 16 
Estados Unidos 419 Chile 12,9 Reino Unido 13 

Argentina 225 Austrália 11,9 Argentina 10 
Irão 223 China 11,5 Espanha 10 

Portugal 217 África do Sul 11,2 Rússia 9 
Chile 211 Alemanha 8,8 Austrália 5   

Portugal 7,0  
 

Em termos de importação/exportação, 43 % do vinho produzido mundialmente é consumido num país 

que não o da sua origem. A França assume a vanguarda das exportações, em segundo Itália e depois a 

Espanha totalizando 56 % exportação de vinho em todo o mundo. Surpreendentemente, a França afirma-

-se também como um dos países que mais importa vinho, como se indica na Tabela 4. 
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Tabela 4 — Balanço dos países mais ativos no mercado do vinho em valor de importação (𝑉𝑎𝑙imp) e exportação (𝑉𝑎𝑙exp), bem como 
volume de importação (𝑉imp) e exportação (𝑉exp) para o ano de 2015 (OIV, 2016) 

𝑉𝑎𝑙exp M€⁄  𝑉exp (106 hL)⁄  𝑉𝑎𝑙imp M€⁄  𝑉imp (106 hL)⁄  

França 8240 Espanha 24 Estados Unidos 4860 Alemanha 15,1 

Itália 5350 Itália 20 Reino Unido 3920 Reino Unido 13,6 

Espanha 2640 França 14 Alemanha 2460 Estados Unidos 11 

Chile 1650 Chile 8,8 China 1840 França 7,8 

Austrália 1460 Austrália 7,4 Canadá 1620 China 5,6 

Estados Unidos 1390 África do Sul 4,2 Japão 1320 Canadá 4,1 

Nova Zelândia 960 Estados Unidos 4,2   Rússia 4 

Alemanha 950 Alemanha 3,6     

Portugal 740 Portugal 2,8     

Argentina 740 Argentina 2,7     

África do Sul 630 Nova Zelândia 2,1     

O mercado dos vinhos pode ser seccionado por atributos dos mesmos, entre eles, sabor, estilo, cor, 

corpo e origem. Em termos de estilo, os vinhos podem ser classificados em vinhos tranquilos, 

efervescentes, fortificados e de mesa. Apenas os vinhos tranquilos e espumantes perfazem 83 % do 

mercado global. Entre os vinhos tranquilos, em 2015 foram consumidos 54 % de tintos, 37 % de brancos 

e 9 % rosados (Intelligence, 2017). 

A produção de vinho em Portugal não corresponde necessariamente às tendências de consumo 

mundiais. Neste caso nota-se uma grande importância na produção de vinhos fortificados. A distribuição 

produtiva de vinhos em Portugal e quantidades de vinho de por volume de mosto, local de vinificação e 

cor do vinho podem ser consultadas Tabela 5 (INE, 2017). 

Tabela 5 — Produção vinícola, em volume (V), declarada em mosto por local de vinificação, qualidade e cor no ano de 2016 (INE, 2017) 

V/hL Total 
Vinho licoroso 

DOP 
Vinho DOP Vinho IGP 

Vinho com  
indicação  
da casta 

Vinho sem 
certificação 

Portugal 5 839 513 708 562 2 384 536 1 626 441 61 877 1 058 096 

Continente 5 804 283 681 624 2 382 532 1 625 601 61 877 1 052 649 

Açores 5 842 16 797 808 0 4 222 

Madeira 29 388 26 923 1 208 33 0 1 226 
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A nível nacional, o vinho continua a ser dos principais bens exportados e a fonte de um dos maiores 

excedentes comerciais. Em 2015, foi o 9.º principal produto mais vendido para mercados externos e 

atingiu assim o 4.º lugar entre os maiores excedentes comerciais. A evolução das exportações deve-se 

ao aumento do seu valor unitário visto que o volume de exportação diminuiu. O valor exportado cresceu 

continuamente desde 2010 apesar de o volume exportado ter vindo a diminuir desde 2013. No primeiro 

trimestre de 2016, o valor unitário foi de 2,70 €/L comparativamente com o 1.º trimestre de 2015 em 

que se situava em 2,43 €/L (INE, 2016). A Figura 4 expõe a evolução do valor (𝑉𝑎𝑙), volume (𝑉) e preço 

por litro (𝑉𝑎𝑙L) do vinho exportado entre 2006 e 2016.  
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Figura 4 — Representação gráfica da evolução semestral entre 2006 e 2016 (no topo) do valor exportado (𝑉𝑎𝑙), (no meio) o volume 
exportado (𝑉) e (em baixo) o preço por litro (𝑉𝑎𝑙L)(INE, 2016). 
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O Vinho do Porto deteve o maior peso na exportação durante o ano de 2015 (42,6 %), seguido pelos 

vinhos tintos (não DOP, IGP ou com indicação da casta) e em terceiro os Vinhos Verdes (DOP) (7,4 %) 

(INE, 2016).  

 

Figura 5 — Discriminação das quantidades relativas de cada tipo de vinho exportado (INE, 2016). 

As transações dentro da UE dominam, mas existe um maior dinamismo na evolução das trocas para 

países terceiros. Em destaque, a Angola apresentou uma diminuição significativa nas suas importações 

de vinho (23,7 %) enquanto que se verificou um crescimento nas exportações para os Estados Unidos 

da América (+16,3 %), Canadá (14,6 %) e Reino Unido (+6,9 %). Angola importa de Portugal, em valor, 

acima de tudo vinhos tintos (não DOP, IGP ou com indicação da casta) em recipientes iguais ou inferiores 

a dois litros (24,6 %), vinhos tintos (não DOP, IGP ou com indicação da casta) em recipientes de 

capacidade superior a dois litros (18,7 %) e vinho tinto Alentejano (IGP) (16,6 %) (INE, 2016). 

 

Figura 6 — Principais destinos dos produtos vinícolas produzidos em Portugal (INE, 2016). 
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A França é o maior importador de vinho português tendo o Vinho do Porto o protagonismo nas trocas. 

De facto, 73,5 % do valor total exportado para este comprador é devido a este estilo de vinho único. 

Portugal exporta assim 17,3 % do valor total dos seus vinhos para França com um valor médio de 

2,82 €/L, abaixo 0,02 €/L do que no ano de 2015 (INE, 2016). 

 

Figura 7 — Alterações mais relevantes no mercado das importações em 2015 em valor (𝑉𝑎𝑙) (INE, 2016). 

Os países para os quais valor unitário de exportação é maior são o Reino Unido, o Canadá e os Estados 

Unidos. Para estes países, o Vinho do Porto representa a maior parte das importações de vinho 

português. Especificamente, 67,4 % do valor de importação do Reino Unido, 30 % para Canadá e 43,2 % 

para os Estados Unidos. 

Portugal, por sua vez, importou 120 M€ e exportou 739 M€, correspondendo a 0,2 % do valor total de 

bens importados no ano de 2015. O saldo das transações comerciais para o vinho fica assim nos 

619 M€, 18 M€ acima de 2014 (INE, 2016). 

2.2. Processo produtivo 

O alvo de atuação do presente trabalho restringe-se a uma característica organolética do vinho, a cor. No 

entanto, qualquer sentido de melhoria para ser devidamente impactante deve implicar uma compreensão 

global de modo a que as suas medidas sejam implementáveis e possibilitem um retorno positivo. O 

fluxograma ilustrado na Figura 8 representa um resumo do processo produtivo.  

𝑉𝑎𝑙

𝑀€
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Figura 8 — Fluxograma da produção de vinho (Aveleda, 2016; Reynolds, 2010). 

As uvas utilizadas para a produção de vinho rosé são tintas ou rosadas (Portaria n.º 380/2012). Após a 

sua chegada à adega marca o início do processo produtivo e a primeira operação que sofrem é o 

desengace. Nessa fase, os cachos são desintegrados e separados dos bagos, resultando numa 

diminuição de entre 3 % e 7 % do volume de material processado. De seguida as uvas são esmagadas 

sendo que alguns dos bagos podem já ter sido esmagados na etapa anterior. A pressão exercida neste 
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momento é controlada de modo a que se obtenha o melhor aproveitamento possível evitando esmagar 

as grainhas cujos óleos podem resultar numa oxidação caracterizada por odores a ranço ou taninos 

amargos. No caso dos rosés, a pressão é limitativa para que não haja demasiada extração de compostos 

corados, tornando a cor demasiado forte (Reynolds, 2010).  

A maceração segue-se a esta etapa, na qual se define a extensão e as condições do contacto do mosto 

com as grainhas e as películas das uvas. Esta etapa não decorre durante mais de 24 h no caso de vinhos 

brancos e rosados.  A fermentação pode ou não ocorrer durante a maceração, dependendo do tipo de 

vinho que se pretende. A adição de um agente antimicrobiano como o dióxido de enxofre em mosto e 

uvas, em quantidades entre 5 mg/L e 8 mg/L, atrasa a fermentação, evita a proliferação de estirpes 

selvagens, previne a oxidação e elimina a maioria das bactérias (Jacobson, 2006). A prensagem segue 

a maceração e consoante o tipo de prensa e o tempo de retenção, o vinho será influenciado quanto às 

suas propriedades físicas e químicas. Após a maceração dá-se uma etapa de clarificação, que pode ser 

por decantação estática ou flotação. O vinho é então trasfegado e a fermentação pode ser iniciada. Por 

norma, usa-se uma estirpe de S. cerevisiae devido à sua particular tolerância ao açúcar, etanol, dióxido 

de enxofre e baixo pH. Pode ser utilizada a população microbiana indígena ou adicionada separadamente, 

o que facilita o ajuste da microflora presente para concentrações celulares entre 105 mL1 e 106 mL1. 

Nos vinhos rosados, por norma não ocorre fermentação malolática nem maturação (Reynolds, 2010).  

O final da fermentação é acompanhado pela adição de dióxido de enxofre de forma a inibir as bactérias 

e leveduras que restam, pondo fim ao crescimento microbiano em geral. A quantidade de dióxido de 

enxofre a adicionar é calculada consoante o pH do vinho. Inicialmente, o dióxido de enxofre liga-se a 

alguns compostos e leveduras, baixando os níveis de dióxido de enxofre livre. Como tal, a adição deste 

agente deverá ser feita em excesso de forma a compensar esta diminuição. Os níveis de dióxido de 

enxofre livre devem ser analisados nos dias seguintes à adição (Jacobson, 2006). A clarificação é uma 

etapa caracterizada pela separação de partículas em suspensão e a porção líquida por métodos físicos. 

Surge assim a utilidade das trasfegas e da filtração. A posteriori, é conveniente tomar providências para 

evitar turvação no vinho e a sua estabilidade em geral. A estabilização inclui essencialmente a 

estabilização tartárica, em que o vinho é refrigerado, e se se depositarem cristais que depois podem ser 

removidos por filtração ou por centrifugação e também a estabilização proteica pela desnaturação, 

neutralização ou absorção de proteínas por agentes como a bentonite. 
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O vinho é finalmente engarrafado em condições controladas e transportado. O transporte em particular 

pode sujeitar o produto a temperaturas elevadas que podem alterar a sua cor devido à oxidação, 

aceleração da hidrólise de compostos aromáticos ou mesmo o derrame que pode resultar numa 

contaminação microbiana e consequente deterioração do vinho (Aveleda, 2016; Reynolds, 2010). 

2.3. A ciência da cor nos vinhos 

Um caso de estudo demonstrou que para uma região específica e em condições controladas, a cor do 

vinho é correlacionável com o grau da sua apreciação e da sua intensidade de sabor (Osmond & Francis, 

2010). Trata-se da primeira característica a ser avaliada nos vinhos expondo algumas das qualidades e 

defeitos no produto dando pistas sobre quais os possíveis processos produtivos de envelhecimento a que 

esteve sujeito. Os principais responsáveis pela sua coloração são os compostos fenólicos, que 

influenciam também a sua adstringência e amargor (Marquez et al., 2014).  A cor do vinho é uma 

integração do contributo das antocianinas monoméricas e dos pigmentos poliméricos (Somers & Evans, 

1977). Existe um consenso acerca de quais os atributos de maior relevo na caracterização do perfil de 

um vinho e no seu controlo de qualidade. A cor, o aroma e o sabor são alvos de especial importância na 

avaliação de vinhos, utilizados para o seu acompanhamento ao longo do processo produtivo. 

Especificamente o sabor e a cor motivam uma mais extensa compreensão do papel dos compostos 

fenólicos nas características antioxidantes do vinho e na sua adstrigência (Pereira et al., 2011a). Em 

1959 foi criado um método que, através da cromatografia em papel, permitiu a distinção entre espécies 

de V. vinifera e de híbridos produtores diretos, através do seu conteúdo em antocianinas (Ribéreau-Gayon, 

1974). Esses métodos foram alvo de grande investigação, o que resultou num rápido desenvolvimento 

motivado pela forte relação da cor com a qualidade geral dos vinhos (Somers & Evans, 1977). 

Os compostos fenólicos são metabolitos secundários ubíquos na maioria dos alimentos frescos e 

processados. Estes compostos foram comprovados como eficazes na sua ação contra radicais livres 

qualificando-se como benéficos para a saúde quando consumidos regularmente. Aparentam ter atividade 

anti-inflamatória, anti-mutagénica e anti-carcinogénica. Contudo, a sua presença em elevadas 

concentrações em vinhos pode resultar em problemas sensoriais, resolúveis com o uso de 

polivinilpolipirrolidona (PVPP), que permite reduzir a sua concentração (Durán-Lara et al., 2015).  
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A composição fenólica tem um papel importante no perfil do vinho e impacta a estabilidade colorimétrica. 

Isto faz com que as técnicas usadas na viticultura e práticas enológicas influenciem amplamente a 

composição fenólica. O ano de colheita, a variedade de V. vinifera e a região de cultivo representam 

aspetos igualmente relevantes (Cliff et al., 2007). As propriedades sensoriais dos vinhos tintos jovens 

dependem dos componentes extraídos das uvas durante a maceração, entre os quais, e acima de tudo, 

os polifenóis. A temperatura, o tempo de contacto com as películas e a concentração de etanol são os 

principais aspetos que afetam a difusão e solubilidade das antocianinas e taninos no mosto. Duas 

técnicas enológicas são frequentemente adotadas para favorecer este fenómeno, a maceração a frio e o 

uso de enzimas maceradoras que favorecem a formação de novos pigmentos, a libertação de polifenóis 

e a estabilização de cor em geral. As enzimas maceradoras utilizadas em enologia são essencialmente 

preparados de pectinases, que degradam a estrutura de polissacáridos da uva, facilitando a libertação 

dos compostos fenólicos. Incluem-se também celulases e hemicelulases para uma melhoria na extração 

de cor. O uso destas enzimas pode também comprometer a estabilidade do vinho porque 

simultaneamente favorece a libertação de taninos localizados nas películas e nas células das grainhas. 

O seus resultados variam consoante a estrutura celular das uvas e, por consequência, com a sua espécie 

varietal (González-Neves et al., 2013). 

Os polifenóis do vinho dividem-se em flavonoides e não-flavonoides. Os flavonoides são essencialmente 

duas estruturas fenólicas separadas por um pirano (um anel composto por cinco carbonos e um oxigénio, 

de estrutura C5H6O). Estes compostos incluem as antocianinas, responsáveis pela cor, e os taninos, 

responsáveis pelo volume de boca e adstringência (Pereira et al., 2013). 

As antocianinas são pigmentos azulados e avermelhados encontrados frequentemente nas plantas 

(Ribéreau-Gayon, 1974). Elas contribuem para a maioria da pigmentação cor laranja, rosa, vermelha, 

azul e roxa das uvas, dos seus vinhos e de outros produtos. Possuem uma panóplia de funções biológicas, 

entre as quais a resistência ao sol e raios UV, remoção de radicais livres. São também antioxidantes, 

atuam como defesa a patogénios e atraem predadores para dispersão das sementes (He et al., 2010).  

Os níveis mensuráveis de antocianinas presentes nas uvas durante a vindima dependem de vários 

fatores, entre eles a casta, o estado fisiológico da videira, no sentido de que um excesso de vigor ou uma 

excessiva retenção de água pode desfavorecer a acumulação de antocianinas, e finalmente as condições 

climatéricas, em que as noites frias e a ausência de temperaturas demasiado elevadas durante o dia 
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favorecem a sua formação (Granes et al., 2008). A sua estrutura e coloração respetiva dependem das 

condições físicas e/ou químicas a que estão sujeitas, tornando-as relevantes na interpretação 

colorimétrica do vinho (Ribéreau-Gayon, 1974). Vinhos de estilos semelhantes e da mesma idade podem 

não ser caracterizados em termos de cor somente pela quantificação de antocianinas e taninos. Durante 

a fermentação, as antocianinas são reduzidas a flavonoides incolores. Com a reoxidação, estes 

compostos voltam à sua cor original, como acontece quando os vinhos são trasfegados para barricas de 

madeira possibilitando-se assim a penetração do oxigénio (Ribéreau-Gayon, 1974). 

O oxigénio tem grande efeito no sistema dinâmico que é o vinho. A dimensão da sua exposição ao 

oxigénio traduz alterações significativas na sua cor e textura. Particularmente no estágio em barrica, a 

sombra normalmente azul do vinho tinto torna-se mais avermelhada e o produto torna-se mais macio na 

boca. A exposição ao oxigénio na interface da rolha pode ser benéfica ao nível da libertação de aromas 

reduzidos e a sulfitos. No entanto, o seu excesso pode afetar negativamente o perfil sensorial do vinho. 

Em contacto com o oxigénio, as antocianinas reduzem a sua resistência à lixiviação por parte dos sulfitos 

pela formação direta ou indireta de polímeros com taninos condensados bem como derivados mediados 

por acetaldeídos (McRae et al., 2015). O oxigénio regula também a atividade das leveduras e assegura 

o controlo de odores derivados do sulfuroso e produtos voláteis da fermentação (Nguyen et al., 2010). 

2.4. Fatores de influência na qualidade da cor 

O conteúdo em antocianinas e as condições de transporte e armazenamento foram confirmados como 

aspetos determinantes na qualidade e estabilidade da cor nos vinhos. Além disso, três fatores adicionais 

têm elevado impacto no mesmo contexto. Eles são o pH, o teor em dióxido de enxofre e o tempo. 

O pH tem elevado impacto na cor dos vinhos provenientes da V. vinifera, porque à medida que o pH 

sobe de 3 para 4, uma base associada das antocianinas incolor torna-se mais proeminente. Em 

ambientes mais neutros, a base anidro azul-violeta torna-se dominante. 

O dióxido de enxofre é um antioxidante e funciona como inibidor da atividade microbiana. É amplamente 

usado na indústria vitivinícola, contudo, apresenta um efeito de branqueamento ou redução da cor nos 

vinhos pela formação do composto incolor antocianina-4-bissulfito. 
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O tempo apresenta-se também como um fator importante no estudo da cor dos vinhos. O vinho com o 

tempo forma polímeros contendo antocianinas e taninos reduzindo o teor de antocianinas livres em 

solução, tornando assim os vinhos mais cor de tijolo e menos brilhantes (Sims & Morris, 1984). 

2.4.1. pH 

Uma das mais importantes propriedades físico-químicas com influência na cor das antocianinas é o pH. 

Em condições ácidas fracas, a forma caracterizada por um catião oxigénio de três ligações apresenta 

coloração vermelha e está em equilíbrio com a sua forma básica incolor. O pH faz variar esse equilíbrio. 

No sentido de testar a magnitude do efeito do pH, Ribéreau-Gayon (1974) elaborou um ensaio cujos 

resultados indicaram que uma solução continha seis vezes mais antocianinas sob forma colorida a pH 

2,9 comparativamente a 3,9. A reação é descrita na Figura 9. 

 

Figura 9 — Reação de equilíbrio entre as antocianinas na sua forma básica e incolor associada (Ribéreau-Gayon, 1974). 

Ao nível da absorvância, o comprimento de onda onde se observa maior variação é nos 510 nm, causada 

pelo heterociclo central. Além disso, empiricamente demonstrou-se que o pKa da reação é de cerca de 

3 que é aproximadamente o do pH do vinho. Nestas condições, cerca de metade das antocianinas estão 

na forma corada e a restante sob forma incolor (Ribéreau-Gayon, 1974). 

2.4.2. Dióxido de enxofre 

Analogamente ao caso do pH, a adição de iões bissulfito faz variar a cor das antocianinas. O dióxido de 

enxofre em contacto com a água produz ácido sulfuroso, H2SO3. Este, por sua vez, dissocia-se em 

HSO3
− e ião H+, condensando nesta altura com as antocianinas e convertendo-as num composto incolor. 

A equação química, reversível, que traduz este efeito está representada na Figura 10. 
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Figura 10 — Reação de equilíbrio das antocianinas em contacto com iões bissulfito (Ribéreau-Gayon, 1974). 

Quanto mais ácidas forem as condições, menos evidente será este efeito. Isto deve-se a que a quantidade 

de iões bissulfito em solução será inferior dado que uma grande porção permanecerá sob a forma de 

ácido não dissociado. Após o tratamento com sulfuroso, o vinho tinto tende a perder a cor, mas este 

efeito é reversível, daí que a cor reaparece com a redução de sulfuroso livre em solução (SO2 livre) 

(Ribéreau-Gayon, 1974). 

2.4.3. Temperatura e tempo 

A maioria das reações de oxidação não-enzimática ocorrem no mosto. Particularmente três grandes 

grupos de enzimas catalisam a oxidação dos compostos fenólicos: as oxidorredutases (E.C.1.10.13), as 

monofenoloxidases (E.C.1.14.18.1) e as peroxidases (E.C.1.11.1) (Oliveira et al., 2011). As reações de 

Maillard, também chamadas reações de oxidação não-enzimática ou browning não-enzimático, são 

ubíquas no processamento e armazenamento de alimentos. Envolvem açúcares, lípidos, aminoácidos ou 

fenóis, afetando as propriedades sensoriais e o valor nutritivo dos produtos. Dependem de várias 

condições nomeadamente do pH e da capacidade tampão da solução, da temperatura, da pressão, da 

humidade relativa, do teor de açúcares e metais e também da presença ou não de campos elétricos ou 

ultrassons (Eskin & Shahidi, 2013). O browning não é novo e a utilidade mais recorrida para o controlar 

é o dióxido de enxofre. Todavia, preocupações sobre o possível efeito alergénico face a este composto 

suscitaram um maior interesse na redução do seu uso na indústria e a busca de agentes antioxidantes 

alternativos. As reações de oxidação não-enzimática podem também ocorrer por efeito direto da luz (Li 

et al., 2008). 

A capacidade regenerativa de fenóis, a sua oxidação juntamente com outros compostos e consequentes 

reações de browning são os fatores de maior impacto na oxidação dos vinhos. Este tipo de oxidação 

prevalece nos vinhos enquanto que sob a forma de mosto a oxidação é relativamente mais simples de 
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controlar. Estas reações dependem da presença de ferro e de cobre e essa pode ser uma das chaves 

para restringir este fenómeno oxidativo (Li et al., 2008).  

No contexto da vinificação, o estudo do tempo de prateleira e em geral da estabilidade do vinho durante 

o armazenamento sujeito a determinadas condições é um assunto recorrente. Este estudo deve indicar, 

para determinadas condições de armazenamento, quanto tempo o produto pode estar armazenado até 

a perda de qualidade ser tomada como inaceitável. O browning é um bom indicador porque as suas 

consequências, nomeadamente o amarelecimento, são percetíveis aos consumidores. Os produtores 

podem, no entanto, providenciar medidas para evitar o seu aparecimento durante o tempo de prateleira 

estipulado. 

A maioria dos autores defende que a oxidação e a polimerização de compostos fenólicos são os principais 

motivos do browning dos vinhos. O 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) é um indicador do progresso das 

reações referidas e tem vindo a ser utilizado transversalmente na indústria alimentar. Estudos em vinhos 

fortificados e em fermentados de arroz mostraram que a produção de 5-HMF varia linearmente com o 

tempo (Serra-Cayuela et al., 2014). A cinética desta reação foi investigada, podendo a síntese do 

indicador ser correlacionada com o tempo e a temperatura. A absorvância a 420 nm também funciona 

como um bom indicador da oxidação, mas não exclusivamente à oxidação não-enzimática. Por esta 

razão, o 5-hidroximetilfurfural permite estimar com maior sensibilidade e especificidade o tempo e 

temperatura a que estiveram sujeitos os produtos com melhor uma aptidão. Este indicador pode prover 

a indústria vinícola de uma previsão do tempo de prateleira adequado para os seus vinhos sob condições 

de armazenamento específicas (Serra-Cayuela et al., 2014). 

2.5. Agentes de correção e de estabilização da cor 

A clarificação de vinhos pressupõe a introdução de um agente capaz de adsorver ou reagir com pelo 

menos um dos seus constituintes. O seu objetivo pode ser a manipulação da cor, do brilho, do sabor 

e/ou da estabilização dos produtos. Os diferentes agentes de clarificação são agrupados consoante a 

sua natureza, tais como os térreos, as proteínas vegetais, o carvão, os polímeros sintéticos, entre outros 

(Moreno-Arribas & Polo, 2009). 
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2.5.1. Bentonite 

A bentonite é um tipo de argila amplamente utilizado como agente de clarificação. O OIV recomenda o 

uso destes agentes de clarificação como método preventivo para turvações proteicas ou de cobre. O seu 

uso permite remover proteínas termicamente instáveis e tratar excessos de cobre (OIV, 2017b). As suas 

capacidades descorantes e de remoção de nutrientes podem ser consideradas vantajosas ou não, 

consoante o objetivo em mãos. O resultado da sua atividade é a sedimentação de partículas suspensas 

ou mesmo a sedimentação de agentes de clarificação quando estes são de natureza proteica. 

Comparativamente a outros materiais clarificantes, a bentonite é o que apresenta menor impacto nas 

características sensoriais dos produtos resultantes. As suas desvantagens são essencialmente a perda 

de matéria corante e a sua tendência para a formação de sedimentos de grande volume que podem 

originar perdas consideráveis de produto na trasfega.  

Proteínas de carga positiva são atraídas para a carga global negativa das bentonites. Tal facto origina 

complexos proteína-argila neutros que floculam e sedimentam. Pela influência das cargas iónicas neste 

fenómeno, e consequentemente o pH em solução, a clarificação de vinhos nunca deve anteceder uma 

etapa de mistura de lotes para não arriscar a formação de turvações (Jackson, 2008). 

Quando em contacto com água morna durante dois a três dias, a bentonite expande, aumentando a sua 

superfície para 700 m2/g a 800 m2/g. Esta etapa aumenta consideravelmente a sua eficácia. Estão 

disponíveis no mercado bentonites de cálcio ou de sódio. A bentonite de cálcio tende mais a aglomerar-

-se durante a hidratação originando uma superfície de contacto inferior. No entanto, tem a vantagem de 

não introduzir iões sódio na solução. A bentonite de cálcio apresenta uma sedimentação mais lenta, 

contudo, o sedimento resultante é por norma mais compacto (Moreno-Arribas & Polo, 2009). 

Devem ser elaborados, à escala laboratorial, ensaios de modo a estimar a mínima quantidade necessária 

para os resultados pretendidos (Jackson, 2008). Essa quantidade é por norma determinada testando a 

estabilidade proteica por intermédio do teste do aquecimento. Além de se atingir a estabilidade proteica, 

esta etapa também facilita a filtração do vinho pela remoção de partículas suspensas (Moreno-Arribas & 

Polo, 2009). 

À partida, a clarificação de vinhos rosados pode parecer menos relevante comparativamente à dos 

brancos, mas esta etapa afina o sabor e reduz a concentração de ferro em solução. A fixação de 
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antocianinas neste processo diminui a cor da solução mas em contrapartida torna-a mais brilhante e 

resistente à oxidação (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). O uso de bentonite também reduz o risco de 

formação de espumas pela redução do teor em proteína. Já o uso de gelatinas, juntamente com gel de 

sílica ou taninos, contribui para a formação de espumas (Ribéreau-Gayon et al., 2006a e 2006b). 

2.5.2. Carvão ativado 

O cartão ativado é carvão purificado e tratado química ou fisicamente, de modo a aumentar a sua 

superfície de adsorção até valores entre 500 m2/g e 1500 m2/g. Além de vasta, a sua superfície é 

carregada eletricamente sendo capaz de adsorver fenóis e compostos derivados. As funções do carvão 

ativado são diversas, mas é essencialmente utilizado como agente descorante e/ou desodorizante. O 

seu tratamento é distinto consoante a sua finalidade. A descoloração do vinho resulta da adsorção de 

flavonoides monoméricos e dímeros. O carvão ativado pode adicionar um odor atípico no vinho. Além 

disso, o carvão tem propriedades oxidantes. Posto isto, é crucial a elaboração de ensaios laboratoriais 

de modo a prevenir resultados imprevisíveis e desfavoráveis. A adição de carvão ativado, por norma, 

varia entre 2,5 g/hL e 50 g/hL (Jackson, 2008). 

2.6. Medição de cor 

A cor depende da concentração, tipo e grau de polimerização das antocianinas presentes. Depende 

também do pH e do SO2 em solução. Em função das práticas enológicas aplicadas e condições 

ambientais a que está sujeita, a cor está constantemente em mutação ao longo do processo produtivo. 

As propriedades químicas do vinho e a sua cor são aspetos distintos e devem ser analisados 

independentemente. Apesar de serem mensuráveis com relativa facilidade, a relação entre elas é de 

difícil compreensão (Versari et al., 2008).  

O fator de diluição e a densidade ótica não são correlacionáveis no contexto do vinho. Tal deve-se, 

provavelmente, à natureza coloidal da sua matéria corante. Por consequência, para obtenção de valores 

de absorvância na ordem de 0,5 é frequente recorrer-se a cuvetes com diferentes passos óticos. No caso 

de vinhos tintos, são usadas cuvetes de 1 mm de espessura (Ribéreau-Gayon, 1974). 
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A cor é a primeira característica apreciada no copo justificando-se o elevado interesse no estudo de um 

método exato, preciso e com elevada especificidade para a medir. A sua medição e avaliação é mais 

complexa do que possa parecer. Originalmente, os métodos de Glories e de Sudraud constituíam 

processos de avaliação da qualidade do vinho, no entanto, essas técnicas apesar de serem relativamente 

simples de compreender e aplicar, não são suficientes para interpretar de modo fiável a apreciação da 

cor aos olhos do consumidor, isto é, em todo o espetro visível (entre 380 nm e 770 nm). A Commission 

Internationale de l’Eclairage (CIE) sugeriu um método para a determinação de cor no espetro visível 

composta pela medição de triestímulos que definem o espaço tridimensional CIE-xy. Sob determinadas 

condições e através de um espectrofotómetro, é possível medir a transmitância em todo o espetro visível 

para quantificação cromática de uma amostra. Mais tarde, a CIE propôs um acrescento ao método 

original que passaria a usar um novo espaço colorimétrico designado de CIELAB. O CIELAB é 

transformação não linear do espaço CIE-xy composto pelas coordenadas cromáticas L*, a* e b* que 

subdividem as características cromáticas. Adicionalmente, o conjunto de coordenadas L*, C*ab e hab 

traduzem as características percecionadas (Schanda, 2007).  

O método de CIELAB foi usado por vários autores que confirmaram a sua capacidade de determinação 

das características cromáticas, definição de cor e diferenciação de vinhos. Além disso, mostrou-se eficaz 

também na definição do perfil de vinhos. Contudo, ele exige equipamento específico para a sua utilização, 

acompanhado de software adequado. nomeadamente um instrumento de scanning, ou, 

alternativamente, um espectrofotómetro com um detetor diode-array que permita a leitura de 

absorvâncias no espectro visível (Pérez-Magariño & González-Sanjosé, 2003).  

A coordenada L*, representando a luminosidade, pode assumir valores entre 0 e 100. O valor 0 traduz 

a cor negra e 100 a cor branca. O termo a* por sua vez representa direção do eixo no sentido verde 

(a*) até ao vermelho (+a*). Em terceiro e último, o b* traduz a direção no eixo do azul (b*) e o amarelo 

(+b*). O valor de ∆E*ab representa a distância entre duas cores no espaço, neste caso uma distância 

euclidiana num espaço cartesiano (Schanda, 2007). A Figura 11 esquematiza a representação de cores 

pelo espaço colorimétrico CIELAB. 

O valor limite tolerado de ∆E*ab é estabelecido para cada caso. No contexto do vinho tinto, tendo em 

conta que é um líquido, e baseado na experiência dos observadores, ∆E*ab = 2,0 seria um valor razoável 
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para representar o limiar da distinção colorimétrica entre uma amostra e um padrão (Šottníková et al., 

2014). 

 

Figura 11 — Representação tridimensional simplificada do espaço colorimétrico CIELAB (Vecino et al., 2012). 

Em alternativa, segundo Birse (2007), uma diferença de cor de 3,0 unidades CIELAB é considerada 

tolerável para a observação de vinhos num copo, apesar de ∆E*ab ≈ 1,0 representar uma diferença 

percetível entre duas soluções coradas sob condições de iluminação ideais. 

De acordo com Schanda, (2007), o CIE standard colorimetry observer foi sugerido em 1964 como uma 

reforma do padrão de 1931. O original interpretava estímulos entre 1º e 4º. A necessidade de se englobar 

uma porção maior da retina e retina periférica (equivalentes a 10º), contabilizando assim os cones S e 

bastontes, foi em 1964 concretizada pela reforma do padrão.  Foram utilizados três comprimentos de 

onda para igualar um de referência. Com estes criaram-se as Color Matching Functions (CMFs) cujo 

tripleto são os triestímulos. Esses dados foram transformados em primários monocromáticos de 

R (vermelho) a 645,2 nm, G (verde) a 526,3 nm e B (azul) a 444,4 nm. Mais tarde, essas funções RGB-

CMFs foram convertidas para um sistema XYZ, similar ao original de 1931. As CMFs correspondentes à 

reforma do padrão de 1964 apresentam um “10” representante do ângulo do observador de 10º. Os 

valores nelas contidas estão dispostos para comprimentos de onda entre 380 nm e 830 nm em intervalos 

de 1 nm e seis algarismos representativos. A recomendação do CIE admite arredondamentos para o 

número de algarismos significativos ideal e a interpolação de dados caso o intervalo entre comprimentos 
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de onda seja diferente de 1 nm. Os valores de triplo estímulo são calculados segundo as equações (1), 

(2) e (3). 

 𝑋10 = 𝑘10 ∫ ɸ𝜆(𝜆) ∙

780 nm

380 nm

�̅�10(𝜆)d𝜆 (1) 

 𝑌10 = 𝑘10 ∫ ɸ𝜆(𝜆) ∙ �̅�10

780 nm

380 nm

(𝜆)d𝜆 (2) 

 𝑍10 = 𝑘10 ∫ ɸ𝜆(𝜆) ∙ 𝑧1̅0

780 nm

380 nm

(𝜆)d𝜆 (3) 

Nas expressões descritas, 𝛷𝜆 diz respeito à transmitância lida no equipamento em função do 

comprimento de onda, 𝜆. Os parâmetros �̅�10, �̅�10 e 𝑧1̅0 representam os valores para cada uma das 

três coordenadas presentes nas CMFs e finalmente d𝜆 representa o intervalo de comprimentos de onda 

entre as leituras de absorvância ou transmitância.  

O CIE definiu, por questões práticas, uma constante descrita como 𝑘, que é calculável para o objetos 

não auto-iluminantes e para o observador de 10º através da equação (4). 

 𝑘10 = 100 ∑ 𝑆(𝜆) ∙ �̅�10(𝜆)d(𝜆)

𝜆

⁄  (4) 

A caracterização colorimétrica de um material exige a sua irradiação. Como tal, a distribuição da potência 

espectral, 𝑆(𝜆) faz parte da função relativa de estímulos de cor. A radiação, 𝑆(𝜆) é afetada pela 

refletância ou transmitância do material, como tal, é necessária a reprodução da a potência irradiante 

da fonte de luz. A CIE providenciou a padronização de 𝑆(𝜆) de alguns iluminantes para que fosse possível 

a caracterização de materiais. 

A abordagem do contexto de colorimetria exige também a menção de padrões de iluminação. Para tal a 

CIE sugere frequentemente uma fonte de luz com cor correspondente aproximadamente a 6500 K, 
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nomeadamente o CIE standard illuminant D65. Este iluminante pretende representar a luz do Sol média 

ao durante o dia. Segundo a CIE, define-se como iluminante padrão D65: 

“CIE standard illuminant D65 is intended to represent average daylight and has a correlated color 

temperature of approximately 6500 K. CIE standard illuminant D65 should be used in all colorimetric 

calculations requiring representative daylight, unless there are specific reasons for using a different 

illuminant.(…)” 

Nesse sentido, foram tabelados valores para a potência espectral relativa em função do comprimento de 

onda. 

Em Londres, durante a sessão da CIE, em 1975, o comité sugeriu a criação de espaços de cor uniformes, 

um para amostras físicas (CIELAB) e outro para amostras digitais – ecrãs de TV, por exemplo (CIELUV). 

Ambas as modalidades são capazes de comparar diferenças de cor entre objetos do mesmo tamanho e 

forma, rodeados por uma cor igual entre o branco e cinzento, sujeitos a condições de luminosidade tão 

similares quanto possível à luz média do Sol durante o dia.  

O espaço de cor CIELAB 1976 é caracterizado pelas equações (5), (6) e (7). 

 𝐿∗ = 116𝑓 (
𝑌

𝑌n
) − 16 (5) 

 𝑎∗ = 500 [𝑓 (
𝑋

𝑋n
) − 𝑓 (

𝑌

𝑌n
)] (6) 

 𝑏∗ = 200 [𝑓 (
𝑌

𝑌n
) − 𝑓 (

𝑍

𝑍n
)] (7) 

As equações mencionadas obedecem a um conjunto de condições estipuladas pelas equações (8) a (13). 

 𝑓 (
𝑋

𝑋n
) = (

𝑋

𝑋n
)

1
3⁄

    se    (
𝑋

𝑋n
) > (

24

116
)

3

 (8) 

 𝑓 (
𝑋

𝑋n
) = (

841

108
) (

𝑋

𝑋n
) +

16

116
    se   (

𝑋

𝑋n
) ≤ (

24

116
)

3

 (9) 
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 𝑓 (
𝑌

𝑌n
)  = (

𝑌

𝑌n
)

1
3⁄

    se    (
𝑌

𝑌n
) > (

24

116
)

3

 (10) 

 𝑓 (
𝑌

𝑌n
) = (

841

108
) (

𝑌

𝑌n
) +

16

116
    se    (

𝑌

𝑌n
) ≤ (

24

116
)

3

 (11) 

 𝑓 (
𝑍

𝑍n
) = (

𝑍

𝑍n
)

1
3⁄

    se    (
𝑍

𝑍n
) > (

24

116
)

3

 (12) 

 𝑓 (
𝑍

𝑍n
) = (

841

108
) (

𝑍

𝑍n
) +

16

116
    se   (

𝑍

𝑍n
) ≤ (

24

116
)

3

 (13) 

Os elementos 𝑋n, 𝑌n e 𝑍n representam os valores de triplo estímulo referentes a um objeto branco, de 

referência e com difusão perfeita. Neste caso o branco deve resultar de uma reflectância perfeita de um 

difusor sujeito à mesma fonte de luz que o objeto em análise, normalizando 𝑌n a 100. 

Através das coordenadas L*, a* e b* é possível descrever a perceção de uma cor compilando os conceitos 

de luminosidade, L*, saturação de cor, C*ab, e tonalidade, hab, como descrito pelas equações (14) e (15). 

 𝐶∗ = √𝑎∗2
+ 𝑏∗2 (14) 

 ℎ = arctan 
𝑏∗

𝑎∗
 (15) 

As distâncias Euclidianas das coordenadas L*, a* e b* permitem representar a magnitude das diferenças 

entre dois estímulos de cor em objetos do mesmo tamanho e forma sujeitos à mesma fonte de luz. Essa 

diferença de cor é expressada pela equação (16). 

 ∆𝐸∗ = √(∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2 (16) 

Para cada uma das coordenadas, a sua variação, ∆, representa a diferença ente os valores respetivos a 

duas amostras (Schanda, 2007). 
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2.7. Análise sensorial 

São três os pilares da enologia – a viticultura, a produção de vinho e a análise sensorial (Jackson, 2008). 

A sua prática é altamente circunstancial no sentido em que todas as vindimas são diferentes. O objetivo 

pode passar por replicar práticas anteriores, corrigir falhas ou modificar o processo produtivo. A análise 

sensorial interpreta as características organoléticas do produto, pela determinação de preferência, a 

descrição de atributos, perfis aromáticos, entre outras, fornecendo pistas sobre o rumo a seguir no setor 

produtivo (Boulton et al., 1996; Jackson, 2008). O propósito da prova condiciona inteiramente o seu 

planeamento. A título de exemplo, numa prova internacional, por norma é conveniente indicar a região, 

o estilo e a variedade do vinho antecipadamente, agrupando os vinhos em conformidade. Provas que 

pretendam avaliar algum aspeto do processo produtivo, por sua vez, devem ser projetadas com elevada 

especificidade e ser acompanhadas por um método de análise estatística apropriado para o efeito. Desta 

forma, pode-se estimar a significância dos resultados tendo em conta a variabilidade inevitável associada 

às provas sensoriais e aos diferentes assessores intervenientes (Jackson, 2008). 

A identidade dos vinhos deve ser ocultada em qualquer circunstância durante provas não-informais. Em 

situações extremas, pode-se organizar uma prova duplamente cega, em que nem quem serve o vinho 

nem os provadores conhecem a identidade do vinho em avaliação (Jackson, 2008). Segundo a norma 

ISO 6658:2005, os seres humanos são parciais, por efeitos fisiológicos ou psicológicos, frequentemente 

sem terem consciência disso. Uma elevada atenção ao detalhe e planeamento é necessário para 

minimizar o efeito dessas influências, como tal, a interação entre assessores e as ações de cada um em 

geral devem ser controladas. Além disso, a codificação das amostras com sequências de três digitos 

aleatórios é frequente bem como a variação da disposição das amostras de forma a que, no caso de 

provas pequenas, elas sejam dispostas um igual número de vezes, ou no caso de provas maiores, 

randozimadas. 

O número de vinhos avaliados por sessão deve ser cuidadosamente considerado de acordo com o grau 

de detalhe que envolve a prova. Quanto mais detalhado, menos amostras devem ser sujeitas a análise 

para que não produzam resultados pouco fiáveis devido do cansaço dos provadores (Boulton et al., 

1996). Avaliações de vinhos com defeito, por sua vez, podem conter 20 a 50 amostras para prova com 

boas possibilidades de resultados conclusivos (Jackson, 2008). 
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Por norma, as provas são efetuadas a meio da manhã ou ao meio dia. Tal deve-se ao facto de que a 

acuidade sensorial do provador é máxima quando este tem fome. É conveniente que, no caso de provas 

longas, seja definida uma sequência de vinhos que as tornem tão estimulantes quanto possível para 

prevenir o cansaço dos provadores (Jackson, 2008). 

Alguns cenários exigem provas repetitivas, e nesses casos é considerado um grupo de provadores. A 

opinião de um provador é raramente definitiva na avaliação do caráter sensorial ou da qualidade de um 

vinho. Os provadores devem ser tão sensíveis e experientes quanto possível, mas qualquer um pode ser 

parcial, estar distraído ou suscetível ao erro, comprometendo os resultados (Boulton et al., 1996). Posto 

isto, e de acordo com a norma ISO 6658:2005, as provas devem ser realizadas em salas dedicadas ao 

efeito, de modo a que as distrações sejam minimizadas e o foco na tarefa seja rápido. Quando os 

referidos grupos são compostos por 12 a 15 membros, é praticamente garantido que 10 elementos 

estarão sempre disponíveis (Boulton et al., 1996). Monitorizar do “estado de forma” dos provadores 

garante que a dimensão do grupo é suficiente (Jackson, 2008).  

Se um painel de provadores não é capaz de detetar uma diferença significativa entre duas amostras, é 

garantido que essas diferenças não irão afetar o consumidor (Boulton et al., 1996). Em casos que o 

propósito da prova é estudar a aceitação do consumidor, um grupo representativo é essencial (Jackson, 

2008) visto que a unanimidade de preferências é rara (Boulton et al., 1996). 

As salas de prova devem apresentar uma iluminação apropriada. A luz natural continua a ser preferível, 

no entanto na maioria das ocasiões não é possível depender da mesma. Qualquer fonte de luz 

suficientemente brilhante é aceitável mas a iluminação fluorescente de largo espectro é considerada 

ideal (Jackson, 2008). Segundo a norma ISO 8859:2010, a luz deve ser correlacionada com a 

temperatura da sua cor (por exemplo 6500 K para uma cor muito neutra) e esta deve ser uniforme em 

toda a sala, controlável e livre de sombras. Em situações em que se pretenda minimizar ou anular a 

influência da cor dos vinhos na prova, recorre-se à utilização de luz vermelha. Alternativamente, pode-se 

optar pelo uso de copos vermelhos ou pretos. Se a avaliação da cor for relevante, as bancadas e paredes 

brancas facilitam a diferenciação (Jackson, 2008). A Figura 12 mostra a disposição da sala de provas 

no laboratório de enologia da Aveleda. 
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Figura 12 — Fotografia da sala de prova localizada no laboratório de enologia da Aveleda. 

O copo de prova possui elevada importância. A norma ISO 3591:1977 aborda de forma aprofundada 

sobre o design mais apropriado de um copo para o efeito, útil tanto para vinhos brancos como tintos. O 

formato do copo afeta a perceção do vinho e facilita a avaliação de cor ao maximizar a profundidade em 

relação ao volume. Acima de tudo, é importante que todos os copos utilizados sejam idênticos e que a 

sua boa manutenção seja garantida. O volume de amostra utilizado em cada copo deve ser idêntico. O 

volume entre 30 mL e 50 mL é aconselhável porque facilita a rotação do vinho no copo para potenciar 

a libertação de aromas (Jackson, 2008). 

Salvo raras exeções, a cor dos vinhos é avaliada em primeiro lugar. Os copos são inclinados em direção 

a um plano branco claro enquanto o copo é inclinado entre 35º e 45º, permitindo a avaliação da cor e 

da limpidez num menisco de vinho a várias profundidades diferentes (Jackson, 2008). 

A escolha do tipo de teste depende amplamente do objetivo da prova (Norma ISO 6658:2005). As 

medidas a implementar consoante os resultados devem ser também contemplados antecipadamente. 

Os assessores, a sala designada para o efeito, os fatores de influência no produto e a precisão do teste 

necessária para a confiança pretendida nos resultados devem ser tidos em conta dada a sua influência. 

Distinguem-se essencialmente dois tipos distintos de testes sensoriais, os discriminativos e os descritivos. 

Os testes descritivos identificam a natureza ou a magnitude de uma diferença sensorial. Os testes 

discriminativos baseiam-se na avaliação de diferenças entre amostras (Kemp et al., 2009). 
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O teste triangular, de acordo com a norma ASTM:E1885–04,  é “eficaz para determinar se uma diferença 

é percetível ou não na eventualidade de uma mudança nos ingredientes, processamento, 

empacotamento, transporte ou armazenamento; ou para selecionar, treinar e monitorizar assessores.” 

Este teste consiste na comparação de três amostras devidamente codificadas por parte de um assessor 

(Norma ISO 6658:2005). Duas das amostras devem ser iguais e uma diferente das restantes. O provador 

é informado deste facto e é interrogado sobre qual é a amostra distinta (ou agrupar as duas idênticas). 

A probabilidade de responder corretamente é de uma em três. Este tipo de análise pode ser feita por 

provadores especialistas ou não consoante o objetivo da prova, isto desde que as instruções sejam 

devidamente fornecidas aos participantes independentemente da sua experiência. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente capítulo apresenta uma descrição dos métodos utilizados neste estudo. O trabalho foi 

dominado pelos métodos colorimétrico, especificamente o método colorimétrico de Glories e o método 

de CIELAB. Após a implementação e teste do método de análise colorimétrica CIELAB explicado em 

detalhe no Anexo V, determinou-se, através de uma análise sensorial, um limite de tolerância para 

diferença de cor, ∆E*ab, para ser utilizado como referência. De seguida, testou-se a aplicabilidade do 

método face à variação de alguns parâmetros com influência na cor dos vinhos. Nesse sentido, foi 

necessária a determinação do pH e da concentração de SO2 livre. Para a análise cromática de amostras, 

foram usadas amostras de Vinho Verde Casal Garcia Rosé provenientes da linha de enchimento para a 

análise sensorial, para a criação de um padrão de cor descrita no subcapítulo 3.4 bem como no estudo 

do efeito do pH e do SO2 na cor. O estudo do efeito da aplicação de bentonite, do carvão ativado e da 

aplicação de vinho tinto foram elaboradas a partir de uma amostra de Vinho Verde proveniente do estudo 

do efeito da dessulfitação de mosto a 110 ºC e 6000 L/h. Para a análise sensorial e para o estudo do 

efeito do armazenamento, foram utilizadas amostras de produtos finais da linha de enchimento. 

Recorreu-se ao software SPSS para a análise estatística dos parâmetros obtidos na caracterização 

colorimétrica. Os resultados foram submetidos a uma análise de variância ANOVA, com o teste de 

comparação de médias de Tukey HSD de modo a apontar diferenças significativas (p<0,05). A 

repetibilidade das leituras foi de três para a determinação de características colorimétricas e 

concentração de SO2 livre. No caso do pH foi de duas repetições e para a concentração de 5-HMF foi de 

um. A concentração de 5-HMF foi requisitada a um laboratório externo, com uma incerteza expandida 

de 0,2 mg/L, com um fator de cobertura, K, igual a 2, o que traduz uma confiança de 95%. 

3.1. Preparação de amostras 

3.1.1. Desgaseificação  

As amostras de vinho exigem uma desgaseificação antes de qualquer análise, à exceção do doseamento 

do SO2 livre. Por esta razão, uma etapa preliminar de preparação de amostras passou pela agitação de 
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cerca de 200 mL num matraz, sob vácuo, numa placa de agitação. Uma foto do equipamento usado 

consta na Figura 13. 

 

Figura 13 — Equipamento para desgaseificação. 

3.1.2. Filtração 

A preparação e uniformização das amostras para análise colorimétrica incluiu a sua filtração (Figura 14) 

utilizando um filtro de papel com porosidade de 0,45 µm. Este procedimento de preparação não foi 

incluído para análises que não a análise colorimétrica ou caso as amostras já contemplassem esta etapa 

de filtração previamente à sua amostragem. 

 

Figura 14 — Filtro de vácuo. 
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3.2. Determinação de parâmetros físicos e químicos 

3.2.1. Determinação do teor em SO2 livre 

A medição da concentração de dióxido de enxofre livre em amostras de vinho foi efetuada através de um 

titulador potenciométrico de marca Crison designado de SO2-Matic 23 pelo método de Ripper. Através 

de um elétrodo específico para o efeito, o equipamento é capaz de determinar a concentração mássica 

de SO2 livre.  

Ao nível do procedimento laboratorial, prepararam-se antecipadamente, em adequado número, os 

recipientes tubulares próprios do equipamento para a análise em questão, cada um com uma barra 

magnética e cerca de 0,2 g de iodeto de potássio (KI) sólido. De seguida, pipetou-se 10 mL de amostra 

utilizando uma pipeta volumétrica e colocou-se a amostra para leitura no equipamento, efetuando uma 

pipetagem e leitura de cada vez de modo a evitar exposição desnecessária das amostras ao ar. 

Para efeito de preparação do equipamento para as leituras, pressionou-se o botão “On/Off” e de seguida, 

através dos cursores, escolheu-se a opção “ANALIZAR SO2 LIBRE” e finalmente premiu-se o botão “OK”. 

Neste momento, o equipamento dá instrução para a colocação da amostra na base inferior ao elétrodo 

e sugere que se pressione de novo a opção “OK” para iniciar a leitura. Os resultados são descriminados 

no ecrã após concluída a análise. 

O elétrodo foi lavado com água desionizada entre medições. Após a primeira medição, o modo de leitura 

“ANALIZAR SO2 LIBRE” permite a análise de amostras consecutivas intercaladas apenas pela lavagem 

do elétrodo e uso do botão “OK” para o arranque da leitura seguinte. Uma fotografia dos equipamentos 

de medição de pH e SO2 constam na Figura 15. 
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Figura 15 — Equipamentos de medição de pH e SO2. 

3.2.2. Determinação do pH 

A determinação do pH de amostras foi levada a cabo no equipamento PH-Matic 23 da marca Crison e 

no FTIR Bacchus-µ da marca Microdom. 

O titulador automático PH-Matic 23 apresenta um modo de funcionamento idêntico quase na totalidade 

ao SO2-Matic 23. Ao contrário deste, o titulador de acidez e pH exige, após a iniciação do aparelho, de 

uma calibração. Antes da primeira análise, selecionou-se o menu “CALIBRAR pH” fornecendo 

posteriormente as soluções tampão de acordo com as indicações no ecrã do aparelho.  

Identicamente ao procedimento correspondente ao titulador SO2-Matic 23, 10 mL de amostra foram 

introduzidos num recipiente tubular juntamente com uma barra magnética. O equipamento na sua 

função denominada de “ANALIZAR pH + ACIDEZ” efetua a titulação bombeando uma solução de NaOH 

0,5 mol/L. O resultado final apresentado inclui o pH da amostra, a acidez total (como ácido tartárico) e 

o volume de NaOH gasto. Em caso de leitura consecutiva de amostras, estas foram intercaladas com a 

lavagem do elétrodo com água desionizada e pressionando o botão “OK”. 

Em circunstâncias de indisponibilidade do equipamento, o pH de diversas amostras foi analisado no FTIR 

(Fourier-Transform Infrared Spectroscopy) modelo Bacchus-µ, da marca Microdom, ilustrado na       

Figura 16. Com a exceção de amostras sem gás, todas as outras foram desgaseificadas e, a não ser que 
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as amostras fossem provenientes da linha de enchimento, todas foram filtradas de modo a minimizar 

irregularidades nos resultados. Foi utilizada a curva de calibração apropriada para o Vinho Verde rosé. 

Instruções suplementares sobre o correto uso do equipamento estão disponíveis para consulta no 

Anexo II. 

 

Figura 16 — Equipamento FTIR usado. 

3.3. Caracterização colorimétrica 

A caracterização colorimétrica, pelos métodos de Glories e de CIELAB foi realizada através do uso do 

espectrofotómetro UV-Vis da marca Jasco e modelo designado de V-530. Este equipamento possui uma 

lâmpada de deutério para a gama ultravioleta (190 nm a 350 nm) e uma de halogénio, responsável pelo 

espectro do visível (330 nm a 1100 nm). Este equipamento é controlado através de um software 

denominado de “Spectra Manager”. Em primeiro lugar, o equipamento foi iniciado uns momentos antes 

da primeira leitura de modo a permitir o aquecimento das lâmpadas. Para cada um dos métodos 

colorimétricos utilizados, foram utilizadas cuvetes de vidro de 1 cm de passo ótico, à exceção da leitura 

de amostras de vinho tinto em que se usaram, alternativamente, cuvetes de 1 mm de passo ótico. Um 

reservatório identificado “R” é reservado para a alocação da referência, neste caso, foi utilizada água 

desionizada. No reservatório “S” foram colocadas as amostras para análise o branco de referência, neste 

caso também contendo água desionizada. Após a colocação do branco, foi escolhida a opção “Auto-zero” 
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no menu superior “Measurement”. Este passo foi executado imediatamente antes de cada amostra 

introduzida no equipamento. O equipamento e a sala de espectroscopia estão ilustrados na Figura 17. 

 

Figura 17 — Sala de espectroscopia do laboratório de enologia. 

3.3.1. Medição colorimétrica pelo método de Glories 

A saturação de cor, IC, e tonalidade de cor, TC, foram obtida pela leitura estrita da absorvância das 

amostras em três comprimentos de onda: 420 nm, 520 nm e 620 nm. Como tal, no software do 

equipamento “Spectra Analysis”, foi escolhido o modo de operação “Fixed wavelength Measurement”. 

Neste momento foi possível a descriminação dos comprimentos de onda para os quais se pretendia obter 

a correspondente absorvância (𝐴𝑏𝑠420, 𝐴𝑏𝑠520 e 𝐴𝑏𝑠620). Os resultados foram gravados em formato 

digital. A intensidade de cor (IC) e a tonalidade de cor (TC) foram determinadas pelas equações (17) e 

(18), respetivamente. 

 𝐼𝐶 =  𝐴𝑏𝑠420 + 𝐴𝑏𝑠520 + 𝐴𝑏𝑠620 (17) 

 𝑇𝐶 =  
𝐴𝑏𝑠420

𝐴𝑏𝑠520
 (18) 

No caso da caracterização de cor ser elaborada simultaneamente pelo método de Glories e pelo método 

de CIELAB (subcapítulo 3.3.2), foi efetuada uma leitura espectral entre 380 nm e 780 nm e os 
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parâmetros IC e TC foram calculados de modo automatizado na folha de cálculo de nome “CIELAB – 

OIV –1964 – LAB”. 

3.3.2. Medição colorimétrica pelo método de CIELAB 

No que diz respeito ao espaço colorimétrico CIELAB, foi elaborado um varrimento espectral entre 380 nm 

e 780 nm. Neste caso em concreto, foram estipulados incrementos entre as leituras de 1 nm em termos 

de variação de comprimento de onda. Após a recolha das leituras, os dados relativos às absorvâncias 

em função do comprimento de onda foram convertidos para as coordenadas L*, a* e b* do espaço 

colorimétrico CIELAB através de uma folha de cálculo do Microsoft Office Excel, criada propositadamente 

para o efeito e gravada com o nome “CIELAB – OIV – 1964 – LAB”. Os detalhes sobre o funcionamento 

da folha de cálculo mencionada foram clarificados no Anexo III do presente documento. 

3.4. Definição de um padrão de cor 

A determinação da diferença de cor ∆E*ab implicou a criação de um padrão de cor. De modo a fornecer 

uma referência ao método colorimétrico implementado no presente trabalho, efetuou-se uma 

amostragem de três garrafas de quatro lotes produtivos distintos, disponíveis em armazém. Após 

recolhidas, as amostras foram desgaseificadas e o levantamento das suas características cromáticas foi 

feito de acordo com o método de Glories e o método CIELAB, com leituras em triplicado. 

As características da cor do padrão foram calculadas através dos valores médios para os quatro lotes 

utilizados neste procedimento. 

3.5. Efeito de diversos fatores na qualidade da cor 

No presente subcapítulo do trabalho, foi estudado o efeito de vários fatores na cor dos vinhos. No caso 

do efeito do teor em SO2 livre e do efeito do pH, foram utilizadas amostras de Vinho Verde rosé obtidas 

nas linhas de enchimento. Estes vinhos foram caracterizados por FTIR, e apresentavam uma acidez total 

de 6,88 g/L (como ácido tartárico), pH igual a 3,34, título alcoométrico volúmico de 10,10 % e 14,98 g/L 

de açúcar residual. No caso do estudo do efeito da aplicação de bentonite, carvão descorante e vinho 

tinto, os vinhos utilizados foram provenientes do ensaio de dessulfitação a 110 ºC e 6000 L/h, cuja 
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caracterização por FTIR apontou uma acidez total de 9,15 g/L (como ácido tartárico), pH igual a 2,88, 

título alcoométrico volúmico de 10,09 % e 1,49 g/L de açúcar residual. 

3.5.1. Efeito do teor em SO2 livre 

Para estudar o efeito dos níveis de SO2 em amostras de vinho, prepararam-se soluções derivadas de uma 

amostra de Vinho Verde rosé. Em balões volumétricos de 100 mL, foram adicionados diferentes volumes 

de peróxido de hidrogénio a 3 % (i.e., 30 mL/L) ou de SO2 a 150 g/L, de acordo com a Tabela 6. De 

seguida, completou-se o volume com a amostra de Vinho Verde rosé até ao menisco. As diferentes 

soluções foram doseadas no que respeita ao SO2 livre e caracterizadas colorimetricamente pelos métodos 

de Glories e de CIELAB. 

Tabela 6 — Número de gotas de H2O2 (𝑁H2O2
) e de SO2 (𝑁SO2

) utilizados na preparação de soluções para o estudo do efeito do SO2 livre 

𝑁H2O2
 

Vinho  
Original 

𝑁SO2
 

1     2 3 1 2 3 

100 mL Vinho Verde rosé a corrigir 

3.5.2. Efeito do pH 

Prepararam-se balões volumétricos de 100 mL, onde foram adicionados diferentes teores de carbonato 

de sódio anidro ou ácido sulfúrico 98 %, de acordo com a Tabela 7. O volume foi completado com uma 

amostra de Vinho Verde rosé. O pH das soluções foi analisado por FTIR e, de seguida, os parâmetros 

colorimétricos dos métodos de Glories e de CIELAB foram determinados.  

Tabela 7 — Quantidades de Na2CO3 (𝑚Na2CO3
) e número de gotas de H2SO4 (𝑁H2SO4

) utilizados na preparação de soluções para o 
estudo do efeito do pH 

𝑚Na2CO3
g⁄  

Vinho 
Original 

𝑁H2SO4
 

0,6 1,0 1,5 1 2 3 

100 mL Vinho Verde rosé a corrigir 
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3.5.3. Efeito da aplicação de carvão descorante 

Uma solução de carvão descorante foi preparada suspendendo 2,5 g de carvão ativado em Vinho Verde 

rosé num balão volumétrico de 100 mL. Após homogeneização, efetuaram-se diluições para seis balões 

volumétricos de acordo com a Tabela 8. 

Tabela 8 — Volume de suspensão de carvão ativado (𝑉susp,carv) usado na preparação de soluções para o estudo do efeito do carvão ativado 

𝑉susp,carv mL⁄  

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

100 mL Vinho Verde rosé a corrigir 

Após agitação durante 5 min, seguida de repouso 15 min e nova agitação de 5 min, as amostras foram 

refrigeradas no frigorifico durante 48 h. Finalmente, as amostras foram filtradas num filtro de vácuo 

contendo papel filtrante com porosidade de 0,45 µm e uma análise colorimétrica foi elaborada segundo 

os métodos de Glories e de CIELAB. 

3.5.4. Efeito da aplicação da bentonite 

De modo similar ao procedimento do estudo do impacto do carvão descorante, o efeito da bentonite foi 

explorado. Para tal, hidrataram-se duas porções de 5 g de bentonite cálcica, cada uma em 100 mL de 

água desionizada, em gobelés separados, de modo a ser mais facilitada a sua homogeneização. Após 

resuspensão da matéria sólida, uma porção foi reservada no frigorifico durante 24 horas e a restante à 

temperatura ambiente. De seguida, foram pipetados volumes das suspensões de bentonite hidratada 

para provetas de 100 mL, contendo vinho rosé, de acordo com a Tabela 9. 

Tabela 9 — Volume de suspensão de bentonite (𝑉susp,bent) usado na preparação de soluções para o estudo do efeito da bentonite 

𝑉susp,bent mL⁄  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

100 mL Vinho Verde rosé a corrigir 

As porções das suspensões de bentonite adicionadas às provetas descritas na Tabela 9 foram então 

homogeneizadas e reservadas para sedimentar durante 48 h. Após este momento, à semelhança do 
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ensaio do impacte do carvão descorante, as amostras foram filtradas em filtro de vácuo com papel 

filtrante de porosidade 0,45 µm e determinados os seus parâmetros colorimétricos segundo o método 

de Glories e o método de CIELAB. 

3.5.5. Efeito da aplicação de vinho tinto 

De acordo com a disponibilidade de material de precisão no laboratório, foram elaboradas diluições de 

Vinho Verde tinto em Vinho Verde rosé nas proporções volumétricas de 0,5 %, 1 %, 2 %, 2,5 %, 4 % e 5 %. 

De seguida as amostras foram homogeneizadas e filtradas num filtro de vácuo contendo papel filtrante 

de porosidade 0,45 µm. Numa etapa final, efetuou-se uma análise espectrofotométrica na gama UV-Vis 

e os seus parâmetros colorímetros foram determinados de acordo com os métodos de Glories e de 

CIELAB. 

3.5.6. Efeito da dessulfitação de mosto com diferentes binómios 

temperatura-caudal 

A dessulfitação do mosto foi realizada num equipamento da marca StrassBurger Filter. Foram usadas 3 

vasilhas de 25 L, contendo três amostras do mesmo mosto dessulfitado em diferentes condições. 

Concretamente, os binómios temperatura-caudal a que estas amostras foram sujeitas são as seguintes: 

106 ºC e 9000 L/h; 110 ºC e 6000 L/h; 120 ºC e 3000 L/h; 

Cada uma das vasilhas foi inoculada e a fermentação desse mosto foi acompanhada durante duas 

semanas. Terminada a fermentação, os vinhos foram filtrados em filtro de vácuo com porosidade 

0,45 µm e as suas cores caracterizadas pelos métodos de Glories e de CIELAB. Adicionalmente, foi feito 

o doseamento do teor em 5-hidroximetilfurfural, ao qual se recorreu a um laboratório externo onde a 

quantificação do composto foi efetuada por HPLC. As amostras foram codificadas previamente ao seu 

transporte. 
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3.5.7. Efeito do tempo de armazenamento 

O ensaio sobre as condições de armazenamento consistiu na reserva de três conjuntos de três garrafas 

em diferentes condições de temperatura. As amostras utilizadas estiveram sob as mesmas condições 

previamente ao ensaio e tiveram origem do mesmo lote produtivo. 

Cada um dos diferentes conjuntos foi armazenado respetivamente no frigorifico, à temperatura ambiente, 

e numa estufa a 40 ºC. Após 28 dias, as mesmas foram analisadas pelos métodos colorimétricos de 

Glories e de CIELAB. 

3.6. Análise sensorial 

A análise sensorial dos vinhos foi concretizada na sala oficial de provas da Quinta da Aveleda. Os 

colaboradores da empresa foram convidados por via de e-mail antecipadamente para que, consoante a 

disponibilidade de cada um, se deslocassem à sala de provas entre as 11 h e as 14 h. Contabilizaram-  

-se 31 participantes, entre os quais 13 do sexo feminino e 18 do sexo masculino.  

Para o efeito da prova, foram reservadas seis garrafas. A sua amostragem foi feita na mesma linha de 

enchimento, algumas delas partilhando o mesmo lote, outras não. As garrafas estavam encapsuladas e 

seladas com rolhas do tipo Screw Cap e, no caso de garrafas do mesmo lote, algumas foram amostradas 

em momentos diferentes do processo de enchimento. Os parâmetros CIELAB das amostras foram 

medidos antecipadamente tomando partido do tamanho da amostra de três ou duas unidades. Com 

base nisso, as amostras foram agrupadas em pares com ∆E*ab conhecidos. 

Foram distribuídos nas bancadas da sala de prova os copos codificados, e adicionados 50 mL do 

correspondente vinho respeitando o mapa de codificação. A disposição dos copos e uma fotografia do 

interior da sala de prova consta na Figura 18. 
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Figura 18 — Interior da sala de prova e disposição dos vinhos em prova. 

Para cada participante, a disposição das amostras foi alterada de modo rastreável, controlado e 

balanceado no sentido da repetição de cada sequência de copos, onde se localizava a resposta correta, 

e qual o vinho que estava em maioria para um dos seis casos apresentados ao assessor. Um esquema 

do sistema de realocação das amostras é observável na Figura 19. 

 

Figura 19 — Esquema de alteração na disposição das amostras entre participantes consecutivos. 

O método de avaliação baseou-se no teste triangular, que consiste num método discriminativo descrito 

ao detalhe pela ISO 6658:2005 e por Kemp et al. (2009). Os participantes, por ordem de chegada, foram 

chamados à vez para procederem à prova. Foi-lhes entregue o formulário presente no Anexo IV com as 

instruções do teste. Estavam disponíveis seis sequências de três copos contendo Vinho Verde rosé e 

cada participante teria de verificar qual a amostra diferente e registar na folha de respostas. Cada copo 

foi codificado na sua base com uma etiqueta contendo três letras randomizadas através das funções 
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“CARÁT” e “ALEATÓRIOENTRE” do Microsoft Excel. Os nomes dos participantes foram também 

registados, separadamente dos formulários de resposta. 

Os resultados obtidos foram analisados de acordo com Kemp et al., (2009)  e a norma ISO 6658:2005. 

A relação entre o número de participantes, n, o número de respostas corretas necessário, X, e o nível de 

confiança, z, podem ser calculada por intermédio da Equação (19),  

 𝑋 = 0,4714𝑧√𝑛 +
2𝑛 + 3

6
 (19) 

A equação deriva da distribuição binomial de parâmetro p=1/3, ou alternativamente, consultando os 

valores críticos para o teste triangular na Tabela A.2 presente no Anexo V.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O capitulo 4 compila a exposição e a interpretação dos resultados mais relevantes no contexto dos 

objetivos do presente trabalho.  

A interpretação de resultados incidiu apenas no espaço CIELAB, especificamente na sua representação 

pelas coordenadas L*, a* e b*. As coordenadas L*, C*ab e h ab apresentam-se como uma representação 

alternativa do mesmo espaço colorimétrico, tal como é representado pela Figura 20, e por essa razão, 

foram incluídos na apresentação dos resultados para possível interpretação futura.  

 

Figura 20  Representação do espaço colorimétrico CIE com coordenadas Lch e Lab (Ningbo YIPIN Bio-technology Co., 2015). 

Os parâmetros intensidade de cor, IC, e tonalidade de cor, TC, que traduzem a análise colorimétrica pelo 

método de Glories foram discriminados por representarem os índices usados como referência em vigor 

na empresa previamente ao presente trabalho. Por essa razão, IC e TC foram apresentados para que 

pudessem ser usados como termo de comparação. 

Numa primeira instância, são apresentados os resultados da análise colorimétrica relativos à definição 

de um padrão de cor para o Vinho Verde rosé e foi interpretado o seu significado. Foram de seguida 

estudados os efeitos dos fatores com influência na cor, especificando-se quais as gamas de mais afetadas 

em cada caso. Finalmente os resultados obtidos na análise sensorial são descritos, sendo estes tidos em 

conta como base para a determinação de um limite de tolerância de cor para os Vinhos Verdes rosé. 
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4.1. Definição de um padrão de cor 

O estudo da cor de vinhos rosados, nomeadamente a discriminação de limites de tolerância de diferença 

de cor entre lotes exigiu a definição do que é o padrão no que diz respeito às propriedades cromáticas 

do Vinho Verde Casal Garcia Rosé. Como tal, a estratégia adotada para essa finalidade foi a 

caracterização colorimétrica de quatro lotes recentes cuja escolha foi aleatória com base na 

disponibilidade dos mesmos em armazém. A média entre todas as características cromáticas L*, a*, b*, 

C*ab, hab, IC e TC permitiu o cumprimento do objetivo. Na Tabela 10 estão discriminados os indicadores 

colorimétricos, pelos métodos de Glories e CIELAB, respetivos aos quatro lotes usados e as suas médias 

compõem o Padrão. 

Tabela 10 — Parâmetros colorimétricos para diferentes lotes de Vinho Verde Casal Garcia Rosé, com desvios-padrão associados, e do 
padrão obtido pelas suas médias 

 Lote#1 ± Lote#2 ± Lote#3 ± Lote#4 ± Padrão ± 

L* 84,89a 0,05 88,83b 0,04 86,46 c 0,05 82,59d 0,05 85,69 2,63 

a* 18,00a 0,02 13,88b 0,02 15,79c 0,04 19,82d 0,04 16,87 2,59 

b* 9,72a 0,02 8,62b 0,05 7,96c 0,05 9,30d 0,01 8,90 0,77 

C*ab 20,46a 0,01 16,33b 0,02 17,68c 0,06 21,90d 0,03 19,09 2,54 

hab 0,495a 0,001 0,556b 0,003 0,467c 0,002 0,439d 0,001 0,489 0,050 

IC 0,602a 0,002 0,446b 0,001 0,515c 0,002 0,666d 0,002 0,557 0,096 

TC 0,994a 0,002 0,996a 0,002 0,961b 0,001 0,935c 0,001 0,972 0,029 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

Pela interpretação dos resultados é observável uma grande divergência em todas as coordenadas 

CIELAB. Os lotes utilizados foram todos armazenados sob condições similares e estão ordenados por 

ordem do mais antigo para o mais recente em concordância com a sua numeração na Tabela 10. Posto 

isto, a variabilidade dos valores correspondentes à coordenada b* (azul-amarelo) não se deve ao tempo 

nem à condições de armazenamento mas certamente a outro(s) fatore(s) desconhecido(s) (Sims & 

Morris, 1984). A Tabela 11 apresenta os cálculos relativos à diferença de cor entre os lotes utilizados 

nesta tarefa para uma mais aprofundada avaliação da variabilidade entre as amostras usadas.  

Tabela 11 — Determinação da diferença de cor (∆E*ab) entre os lotes utilizados na definição do padrão de cor do Vinho Verde Casal Garcia 
Rosé 

∆E*ab LOTE#1 LOTE#2 LOTE#3 LOTE#4 

LOTE#1 0,00 5,81 3,24 2,96 

LOTE#2 5,81 0,00 3,11 8,64 

LOTE#3 3,24 3,11 0,00 5,75 

LOTE#4 2,96 8,64 5,75 0,00 
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De um modo geral, as três coordenadas CIELAB apresentam diferenças assinaláveis entre si. Um caso 

particular em destaque consiste no facto da TC do LOTE#1 e do LOTE#2 não possuírem diferenças 

assinaláveis entre si segundo o teste de comparação de médias de Tukey HSD e, no entanto, ∆E*ab é de 

5,81 e acima do limite de perceção referido por Šottníková et al. (2014): 2,0 no contexto do seu estudo 

em vinhos tintos, quando avaliados por assessores com experiência. Este caso concreto mostra o 

desempenho superior do método colorimétrico de CIELAB relativamente ao de Glories no contexto de 

caracterização cromática.  

A definição do padrão pode resultar numa referência demasiado permissiva ao nível de futuros lotes 

produzidos. O facto de os lotes usados para a definição do padrão serem consideravelmente divergentes 

entre si, faz com que a resultante fidelidade de uma amostra com o padrão possa não representar 

necessariamente a cor desejável. Uma alternativa passaria pela criação de um padrão com base em 

exemplares tão próximos entre si quanto possível.  

Uma diferença de cores satisfatória entre dois produtos, por si só, não dá garantias sobre a semelhança 

dos atributos do produto final. A rastreabilidade de cor e um alargado historial de características 

cromáticas mostra-se particularmente interessante neste âmbito, devido à criação de referências com 

base numa grande variabilidade produtiva e sujeitos a diferentes correções, possibilitando a evolução do 

padrão em conformidade com potenciais medidas de melhoria produtiva que a sucedam no futuro. 

4.2. Efeito do teor em SO2 livre na cor 

A função de prevenção oxidativa nos vinhos pelo SO2 é bem conhecida na indústria pelo seu extenso uso 

ao longo de décadas. A sua introdução no vinho em várias etapas produtivas está estabelecida. Porém, 

o dióxido de enxofre pode estender a sua atividade a outros aspetos do vinho nomeadamente nos 

compostos responsáveis pela cor. De modo a explorar esse impacto, a variação nas propriedades 

colorimétricas foi medida para um vinho contendo diferentes concentrações de SO2 livre. Recorreu-se ao 

H2O2 a 3 % (em volume) para reduzir a concentração de SO2 livre inicialmente presente no vinho em 

estudo. Apesar de o seu uso não ser recomendado pelo OIV para ajuste de SO2, este reagente é usado 

em método analíticos de vinhos para a mesma finalidade (OIV, 2017a).  A introdução de SO2, por sua 

vez, é permita pelo OIV sob a forma de solução, como é o presente caso a 150 g/L. Outros compostos 



 

52 

tais como o sulfato de potássio anidro, o sulfato de amónio, o bissulfito de sódio ou o bissulfito de potássio 

também seriam admissíveis (OIV, 2017b). Os resultados desse estudo constam na Tabela 12. 

Tabela 12 — Efeito da concentração de dióxido de enxofre livre (𝐶𝑆𝑂2,livre) na cor de Vinhos Verdes rosé, por adição de uma dose de H2O2 
(𝐷H2O2

) e de uma dose de SO2 (𝐷SO2
) em Vinho Verde rosé, com desvios-padrão associados 

 𝐷H2O2
(mL/hL)⁄    𝐷SO2

(mL/hL)⁄  

 600 ± 400 ± 200 ± 
Vinho  

Original 
± 50 ± 100 ± 150 ± 

𝐶SO2,livre

mg/L
 14 1 20 2 34 1 43 2 85 1 118 3 209 2 

L* 75,23a 0,19 78,49b 0,08 80,77c 0,13 81,70d 0,36 83,84e 0,56 84,59e 0,14 86,05f 0,02 

a* 30,91a 0,18 25,08b 0,15 21,79c 0,19 19,99d 0,13 16,40e 0,07 15,31f 0,13 13,63g 0,02 

b* 8,72a 0,20 9,40b 0,01 9,77c 0,04 10,12d 0,14 10,9ee 0,16 11,09e 0,11 11,62f 0,05 

C*ab 32,12a 0,13 26,78b 0,14 23,88c 0,16 22,41d 0,06 19,71e 0,03 18,91f 0,09 17,91g 0,03 

hab 0,275a 0,007 0,358b 0,003 0,421c 0,005 0,468d 0,008 0,588e 0,009 0,627f 0,008 0,706g 0,002 

IC 0,969a 0,007 0,835b 0,004 0,747c 0,004 0,715d 0,016 0,646e 0,024 0,622e 0,003 0,576f 0,001 

TC 0,764a 0,009 0,867b 0,003 0,935c 0,005 0,981d 0,007 1,095e 0,005 1,133f 0,004 1,209g 0,001 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

À semelhança das conclusões de Sims & Morris (1984), a evolução cromática indica que o aumento da 

concentração de SO2 livre desfavorece a coloração vermelha, i.e., resulta num aumento na coordenada 

a* do vinho. Simultaneamente, traduz um acréscimo no L* e b*, o que significa que o vinho é mais claro 

e possui mais coloração amarela, respetivamente. A evolução na gama do vermelho apresenta-se como 

a diferença mais assinalável e que sofre mais com a diferença de teor em SO2 livre. O rigor no ajuste da 

concentração deste composto, especialmente no momento da estabilização do vinho, pode ser decisivo 

na cor final do produto, mais concretamente na gama do verde-vermelho (a*). Por outro lado, as 

concentrações de SO2 livre que fundamentam o estudo deste efeito foram propositadamente exageradas 

para o que é normal em produtos finais. O que significa que o seu impacto nas coordenadas cromáticas 

CIELAB quase não deverá ser sentido entre exemplares de produtos finais pelo facto da concentração de 

SO2 livre por norma não diferir consideravelmente de 45 mg/L. 

4.3. Efeito do pH 

À semelhança do que ocorre com a correção do dióxido de enxofre em solução, particularmente para a 

cor, o pH pode ser alvo de ajuste durante o processo produtivo e após a fermentação. Devido à natureza 
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dos compostos pigmentados, a acidez do vinho faz variar a coloração desses compostos. De modo a 

aprofundar a compreensão sobre esse efeito, foi efetuado o presente teste em que uma amostra de vinho 

foi ajustada ao nível da sua acidez, de modo bilateral. Os resultados são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 — Efeito da variação do pH nas características colorimétricas do Vinho Verde rosé, pela adição de uma dose de Na2CO3 
(𝐷Na2CO3

) e uma dose de H2SO4 (𝐷H2SO4
) em Vinho Verde rosé a corrigir, com desvios-padrão associados 

 𝐷Na2CO3
(g/hL)⁄    𝐷H2SO4

(mL/hL)⁄  

 150 ± 100 ± 60 ± 
Vinho 

Original 
± 50 ± 100 ± 150 ± 

pH 4,00 0,01 3,79 0,00 3,60 0,01 3,27 0,00 3,15 0,01 3,02 0,01 2,89 0,00 

L* 84,14a 0,08 83,71a 0,11 82,85b 0,05 80,88c 0,12 78,86d 0,10 75,20e 0,37 69,17f 0,29 

a* 13,76a 0,01 15,15b 0,04 17,23c 0,06 21,83d 0,19 26,29e 0,33 33,37f 0,76 45,82g 0,41 

b* 11,17a 0,29 10,50b 0,03 10,22b 0,02 9,43c 0,16 8,87d 0,10 9,08c,d 0,07 9,20c,d 0,04 

C*ab 17,72a 0,18 18,44a 0,05 20,03b 0,04 23,78c 0,12 27,74d 0,34 34,59e 0,72 46,73f 0,40 

hab 0,682a 0,013 0,606b 0,001 0,536c 0,002 0,408d 0,009 0,325e 0,003 0,266f 0,007 0,198g 0,001 

IC 0,642a 0,007 0,648a 0,005 0,675b 0,002 0,737c 0,002 0,810d 0,005 0,970e 0,016 1,273f 0,016 

TC 1,192a 0,014 1,126b 0,001 1,058c 0,002 0,922d 0,010 0,823e 0,004 0,725f 0,012 0,576g 0,004 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

A coordenada a* apresenta-se como a mais influenciada pela variação do pH do vinho, sendo que quanto 

mais ácida a solução, maior é a*, e por consequência, o vinho apresenta-se mais rico em tons vermelhos. 

Uma diferença ligeira no pH em solução tem um efeito drástico na cor do produto, particularmente na 

gama do verde-vermelho. As coordenadas L* e b* mostram-se relativamente menos afetadas, variando 

negativamente com o aumento da acidez do vinho. Tal significa que o vinho tende a escurecer e a perder 

pigmentação amarela. Sims & Morris (1984) verificaram uma tendência no mesmo sentido para a 

luminosidade (L*) e a gama do verde-vermelho (a*) no estudo de vinho tinto Muscadine. 

Apesar das tendências evidentes das coordenadas L*, a* e b*, a gama do azul-amarelo representada 

pelo b* não apresenta diferenças significativas em várias amostras com valores de pH próximos entre si, 

o que significa que este parâmetro é pouco afetado por este fator.  

4.4. Efeito da aplicação de carvão ativado 

O uso de carvão ativado, nomeadamente o descorante, é uma ferramenta de cariz corretivo para mostos 

e vinhos de forma a descorar a cor de vinhos amarelados, oxidados ou tingidos. O OIV recomenda que o 

uso de carvão descorante não exceda 100 g/hL (OIV, 2017b).  
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De modo a esclarecer de que forma a cor é afetada pela cor deste agente corretivo, o presente teste foi 

efetuado. Pelo tal, foi simulado uma etapa descorante com carvão ativado próprio para o efeito, e 

medidas as características colorimétricas do vinho pelo método Glories e de CIELAB em simultâneo. Os 

resultados obtidos neste processo encontram-se na Tabela 14.  

Tabela 14 — Efeito do uso de carvão descorante na cor do Vinho Verde rosé, pela adição de uma dose de carvão descorante em Vinho 
Verde rosé (𝐷carv), com desvios-padrão associados 

   𝐷carv (g/hL)⁄  

 Vinho Original ± 12,5 ± 25,0 ± 37,5 ± 50,0 ± 62,5 ± 

L* 83,47a 0,01 87,76b 0,07 90,15c 0,07 92,24d 0,09 93,13e 0,36 96,06f 0,09 

a* 18,58a 0,02 13,36b 0,02 10,46c 0,02 7,79d 0,02 6,88e 0,09 3,60f 0,20 

b* 8,97a 0,04 7,72b 0,09 6,82c 0,00 6,09d 0,07 5,42e 0,23 4,33f 0,11 

C*ab 20,63a 0,03 15,43b 0,06 12,49c 0,02 9,88d 0,05 8,76e 0,20 5,63f 0,09 

hab 0,450a 0,001 0,524b 0,004 0,578c 0,001 0,663d 0,005 0,667d 0,016 0,878e 0,036 

IC 0,636a 0,001 0,471b 0,003 0,382c 0,003 0,307d 0,004 0,271e 0,015 0,167f 0,001 

TC 0,962a 0,001 1,065b 0,003 1,135c 0,000 1,232d 0,003 1,240d 0,014 1,508e 0,053 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

O presente ensaio não é suficiente para determinar o efeito do carvão descorante no Vinho Verde rosé, 

pelo contrário, apenas indica que quanto maior a quantidade de carvão utilizada, maior será o efeito na 

cor do vinho utilizado. Especificamente, o uso de carvão no vinho utilizado faz variar positivamente o 

parâmetro L*, traduzindo-se num vinho mais claro, e negativamente os parâmetros a* e b*, o que resulta 

um vinho menos vermelho e menos amarelo. 

Os resultados do uso do carvão parecem fortemente dependentes das características cromáticas iniciais 

do vinho a corrigir. Por esse motivo, ensaios laboratoriais são altamente recomendados para o uso deste 

tipo de correção de cor de modo a determinar qual a quantidade ideal a usar para cada caso bem como 

estimar a cor resultante. 

4.5. Efeito da aplicação de bentonite 

Vinhos tratados com doses de bentonite entre 25 g/hL e 40 g/hL tornam-se estáveis a baixas 

temperaturas, sem turvação e brilhantes. Para tal, este agente fixa antocianinas em vinhos brancos, 

rosados e vinhos tintos jovens (Ribéreau-Gayon et al., 2006b). O ensaio laboratorial de sedimentação 
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para diferentes dosagens permitiu compreender de que forma o agente afeta a matéria corante do vinho 

para cada gama de cores. Além disso, dada a melhoria significativa da bentonite na sedimentação 

quando a sua hidratação é feita com refrigeração, procedeu-se à comparação das propriedades 

colorimétricas dos vinhos pós sedimentação com o agente hidratado em ambas as condições, de forma 

independente. Os resultados relativos à eficiência da bentonite hidratada constam na Tabela 15 . 

Tabela 15 — Efeito do uso de bentonite hidratada à temperatura ambiente ou com refrigeração na cor de Vinhos Verdes rosé, pela adição 
de uma dose de bentonite em Vinho Verde rosé (𝐷bent), com desvios-padrão associados 

    𝐷bent (g/hL)⁄  

  Vinho 
Original 

± 10 ± 20 ± 30 ± 40 ± 50 ± 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 a
m

bi
en

te
 

L* 69,70a 0,05 70,15a,b 0,08 70,64b,c 0,05 71,07c,d 0,07 71,34d,e 0,08 71,77e 0,42 

a* 36,98a 0,04 36,36b 0,03 35,71c 0,04 34,96d 0,06 34,62d 0,04 33,86e 0,40 

b* 16,32a 0,05 15,49b 0,03 14,93c 0,03 14,53d 0,01 14,29e 0,02 13,96f 0,20 

C*ab 40,42a 0,06 39,52b 0,04 38,70c 0,04 37,86d 0,06 37,46d 0,05 36,62e 0,44 

hab 0,416a 0,001 0,403b 0,000 0,396c 0,001 0,394d 0,000 0,391e 0,000 0,391e 0,001 

IC 1,326a 0,001 1,293b 0,004 1,261c 0,003 1,234d 0,003 1,218d,e 0,004 1,195e 0,022 

TC 0,774a 0,000 0,778b 0,000 0,781c 0,000 0,787d 0,001 0,790e 0,000 0,796f 0,000 

Re
fri

ge
ra

çã
o 

L* 69,70a 0,05 70,09b 0,08 70,91c 0,13 71,02c,d 0,02 71,21d 0,07 71,42e 0,02 

a* 36,98a 0,04 36,27b 0,05 35,47c 0,05 35,11d 0,05 34,66e 0,07 34,39f 0,04 

b* 16,32a 0,05 15,53b 0,06 14,80c 0,14 14,58d 0,01 14,43d,e 0,06 14,25e 0,04 

C*ab 40,42a 0,06 39,45b 0,07 38,43c 0,04 38,02d 0,04 37,54e 0,09 37,23f 0,05 

hab 0,416a 0,001 0,405b 0,001 0,395c 0,004 0,394c 0,001 0,395c 0,001 0,393c 0,001 

IC 1,326a 0,001 1,297b 0,004 1,247c 0,004 1,239d 0,001 1,227e 0,004 1,215f 0,001 

TC 0,774a 0,000 0,779b 0,000 0,780c 0,004 0,786d 0,001 0,792e 0,000 0,793e 0,001 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

As condições de hidratação da bentonite não apresentam impacto nas características colorimétricas do 

vinho. Tal significa que o benefício na capacidade de sedimentação da bentonite devido à sua refrigeração 

durante a hidratação não devolve diferenças assinaláveis na cor do produto final.  

São ligeiras as diferenças globais na cor pelo uso de bentonite nas concentrações usadas neste ensaio. 

Essas tendências são para um ligeiro aumento na coordenada L* (mais claro) e um ligeiro decréscimo 

nas coordenadas a* (perda de coloração vermelha) e b* (perda de coloração amarela). No caso da 

sedimentação, notou-se uma clara melhoria no volume de matéria sedimentada com a refrigeração da 

bentonite durante a sua hidratação. 

Ensaios laboratoriais são recomendáveis para a uma previsão da mudança nas propriedades 

colorimétricas do vinho após a etapa de sedimentação. A bentonite não apresenta claras diferenças na 
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forma como afeta as características cromáticas do vinho consoante a sua condição de hidratação. No 

entanto, a refrigeração da suspensão de bentonite e sua resultante melhoria na sedimentação observada 

no presente ensaio, podem traduzir uma necessidade de doses do agente inferiores para a estabilização 

do vinho pretendida com o seu uso.  

4.6. Efeito da aplicação de vinho tinto 

Uma etapa de tingimento torna-se necessária caso o produto final apresente uma cor muito desfasada 

em relação ao padrão de cor em vigor. Este tipo de correção, deve ser evitada tanto quanto possível pois 

pode comprometer várias características do Vinho Verde rosé. A Tabela 16 compila o efeito do tingimento 

com Vinho Verde tinto, em diferentes dosagens, na cor global de um Vinho Verde rosé.  

Tabela 16 — Efeito do tingimento na cor pela aplicação de uma dose de Vinho Verde tinto ao Vinho Verde rosé (𝐷VVT), com desvios padrão-
associados 

   𝐷VVT (L/hL)⁄      

 Vinho 
original 

± 0,5 ± 1 ± 2 ± 2,5 ± 4 ± 5 ± 
Vinho 
Verde 
Tinto F 

± 
Vinho 
Verde 

Tinto NF 
± 

L* 85,65a 0,07 81,70b 0,04 80,22c 0,01 78,04d 0,01 77,04e 0,05 74,16f 0,15 72,16g 0,08 71,08h 0,44 66,36i 0,06 

a* 16,71a 0,08 20,69b 0,03 22,47c 0,10 24,55d 0,08 25,65e 0,05 29,04f 0,24 30,76g 0,04 28,92h 0,37 32,65i 0,11 

b* 6,83a 0,07 8,69b 0,01 8,92b 0,00 9,27c 0,02 9,36c 0,02 9,37c 0,09 9,97d 0,02 0,67e 0,30 1,04f 0,04 

C*ab 18,05a 0,05 22,44b 0,03 24,18c 0,10 26,24d 0,07 27,30e 0,05 30,52f 0,25 32,33g 0,05 28,93h 0,38 32,66g 0,11 

hab 0,388a 0,005 0,398a 0,000 0,378a 0,002 0,361b 0,001 0,350b 0,000 0,312c 0,002 0,313c 0,000 0,023d 0,010 0,032d 0,001 

IC 0,527a 0,001 0,691b 0,002 0,749c 0,001 0,835d 0,001 0,875e 0,002 0,991f 0,008 1,081g 0,004 1,003f 0,021 1,210h 0,003 

TC 0,893a 0,007 0,906b 0,000 0,887a 0,002 0,875c 0,002 0,864d 0,000 0,824e 0,002 0,825e 0,000 0,689f 0,005 0,690f 0,002 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

A revisão dos resultados indica que os parâmetros colorimétricos L* e a* variam de forma praticamente 

linear à medida que se adiciona Vinho Verde tinto ao vinho a corrigir. A coordenada b*, por sua vez, varia 

positivamente no sentido do amarelo (+b*) com o aumento da quantidade de Vinho Verde tinto. No 

entanto, pela análise da Tabela 16, não existem diferenças conclusivas para b* em relação ao tingimento 

com 0,5 L/hL e 1 L/hL bem como entre o tingimento com  2 L/hL, 2,5 L/hL e 4 L/hL. Tal pode-se 

dever a que, para o caso dos vinhos escolhidos para o presente teste, acima de 1 L/hL o impacto do 

tingimento em b* torna-se pouco percetível ao nível da caracterização cromática pelo método de CIELAB. 

Além disto, a caracterização do Vinho Verde tinto usado no tingimento pode, à semelhança do presente 

caso, não indicar o valor limite para qual o paramêtro b* irá tender. Isto pode suceder pelo facto de 
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estarmos perante um vinho com muito mais matéria cromática de cor azulada que pesará negativamente 

no valor de b*. 

As características colorimétricas do vinho tinto filtrado, F, face ao não filtrado, NF, indicam que há uma 

forte alteração na cor do produto com a inclusão desta etapa. Por esse motivo, é recomendável a escolha 

de um vinho tinto para o tingimento com base na sua caracterização cromática através da determinação 

dos parâmetros L*, a* e b*. Além disso, o vinho tinto deve ser filtrado, com um filtro com 0,45 µm de 

porosidade, tal como acontece na etapa de filtração presente nas linhas de enchimento. 

4.7. Efeito da dessulfitação de mosto com diferentes binómios 

de temperatura-caudal 

A dessulfitação de mosto implica o seu aquecimento até o dióxido de enxofre vaporizar e separar-se da 

fase liquida. Nessa altura é forçado o contacto do sulfuroso (em fase de vapor) com o hidróxido de cálcio 

sob a forma gasosa, responsável pela sua remoção do sistema (Huppert, 2017). De modo a estudar o 

impacto da temperatura e do caudal a que é sujeito o mosto (ou vinho) durante este processo, efetuaram-

-se três dessulfitações em condições diferentes. O doseamento por HPLC do teor em 5-

hidroximetilfurfural foi requisitado a um laboratório externo. Finalmente, a caracterização colorimétrica 

dos vinhos foi efetuada. Na Tabela 17 constam os resultados desse referido teste.  

Pela interpretação da Tabela 17, não se observam diferenças assinaláveis para L* no que diz respeito à 

dessulfitação a 106 ºC e 9000 L/h comparativamente a 120 ºC e 3000 L/h. De modo similar, não se 

detetaram diferenças assinaláveis, pelo teste de comparação de médias Tukey HSD, em relação a a* 

para condições de dessulfitação de 110 ºC e 6000 L/h face a 120 ºC e 3000 L/h. Finalmente, e mais 

importante, no caso do parâmetro b* e consequentemente na gama do azul-amarelo, não se verificaram 

diferenças assinaláveis entre as condições de dessulfitação de 106 ºC e 9000 L/h contra 110 ºC e 6000 

L/h. Em termos cromáticos, é inconclusiva a relação da dessulfitação no efeito de browing para mostos. 
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Tabela 17 — Efeito das condições de temperatura (T) e caudal (Q) de dessulfitação na concentração de  5-HMF (𝐶5−HMF) presentes após 
o processo, com desvios-padrão associados 

𝑇 ℃⁄  106 
± 

110 
± 

120 
± 

𝑄 (L/h)⁄  9000 6000 3000 

 𝐶5−HMF (mg/L)⁄  0,8 0,2 0,9 0,2 1,5 0,2 

L* 78,51a 0,17 76,57b 0,11 78,21a 0,42 

a* 29,19a 0,17 27,57b 0,27 27,23b 0,10 

b* 7,45a 0,08 7,31a 0,21 8,24b 0,19 

C*ab 30,12a 0,17 28,52b 0,31 28,45b 0,14 

hab 0,250a 0,003 0,259a 0,005 0,294b 0,005 

IC 0,833a 0,008 0,909b 0,007 0,851a 0,020 

TC 0,680a 0,003 0,726b 0,003 0,744c 0,007 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

O doseamento do 5-hidroximetilfurfural indicou que o mosto quando sujeito a uma etapa de dessulfitação 

a 120 ºC e 3000 L/h é desfavorecido. Contudo, entre condições de 106 ºC e 9000 L/h e 110 ºC L/h 

nada se pode concluir com base neste indicador. 

A análise dos resultados obtidos indica assim, um fraco impacte deste processo quer no efeito de 

browning, traduzido pelas concentrações de 5-hidroximetilfurfural, quer pela caracterização da 

coordenada b* do espaço colorimétrico CIELAB. A tendência apresentada indica que o aumento da 

temperatura de funcionamento do aparelho tem efeito negativo nas características colorimétricas do 

vinho final e no browning, mas esse efeito é pouco conclusivo e menos relevante quando comparado 

com outras etapas do processo produtivo. 

4.8. Efeito do tempo de armazenamento 

A expedição e venda do Vinho Verde Casal Garcia Rosé sujeita o produto a condições de temperatura 

diversas consoante o destino. Uma simulação com uma duração de 28 dias implicou o armazenamento 

de uma amostra de vinho com características cromáticas conhecidas a condições diferentes de 

temperatura, nomeadamente numa estufa a 40 ºC, num frigorifico e à temperatura ambiente. O 

doseamento do 5-hidroximetilfurfural foi realizado como descrito no subcapítulo 3.5.7. A caracterização 

de cor foi realizada e os resultados da Tabela 18 representam os dados obtidos nesse referido teste. 
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Tabela 18 — Resultados da análise colorimétrica de Vinhos Verdes após diferentes condições de armazenamento, com desvios-padrão 
associados 

   28 d 

Condição de 
Armazenamento 

0 d ± Refrigeração ± 
Temperatura 

ambiente 
± 40 ºC ± 

𝐶5−HMF (mg/L)⁄    0,9 0.2 1,0 0.2 4,3 0.2 

L* 84,26a,b,c 0,11 83,22a 0,06 83,11b 0,03 83,21c 0,08 

a* 18,35a 0,04 18,58a 0,07 18,74a 0,03 17,11a 0,02 

b* 6,49a 0,02 9,05a 0,02 10,94a 0,01 14,53a 0,03 

C*ab 19,46a 0,04 20,66a 0,07 21,70a 0,02 22,45a 0,01 

hab 0,340a 0,001 0,453a 0,001 0,528a 0,001 0,704a 0,002 

IC 0,571a 0,004 0,642a 0,002 0,668a 0,001 0,714a 0,003 

TC 0,887a 0,001 0,964a 0,001 0,999a 0,001 1,178a 0,002 

Para cada linha/parâmetro, valores com a mesma letra não apresentam diferenças significativas (p <0,05) 

Segundo um trabalho de Serra-Cayuela et al. (2013), o efeito de browning, que é essencialmente a 

oxidação de compostos fenólicos, é altamente prejudicial na boa manutenção dos vinhos durante o 

armazenamento. Os autores averiguaram a correlação do browning com a absorvância a 420 nm e com 

o teor em 5-hidroximetilfurfural. No que diz respeito à previsão do tempo de armazenamento dos vinhos 

nesse estudo, a concentração de 5-HMF apresenta uma correlação com 96 % de confiança em relação 

ao tempo de armazenamento enquanto que a absorvância a 420 nm apenas possui uma 67 % de 

confiança. 

Na simulação em mãos, e para efeito de cor, tanto o 5-hidroximetilfurfural como a coordenada b* do 

espaço colorimétrico de CIELAB, representam com fiabilidade as implicâncias que diferentes condições 

de armazenamento apresentam no vinho. O impacto na luminosidade, L*, não é conclusivo para as 

diversas condições de armazenamento, mas apenas quando comparadas com o momento incial do teste 

(t=0). Globalmente, a diferença neste índice é pouco notória. Em relação à gama do verde-vermelho (a*), 

existe uma tendência favorável ao aumento da coloração vermelha, de forma ordenada em t=0, 

refrigerada e à temperatura ambiente. Contudo, no caso do armazenamento a 40 ºC, houve uma redução 

em a*. A coordenada b* apresenta um crescendo com o aumento do tempo de armazenamento e da 

temperatura a que está sujeito o vinho, tendendo assim a ficar mais amarelo. A análise colorimétrica 

demonstrou que esta etapa, num espaço temporal considerado de 28 d, é mais implicante no 

amarelecimento do que a etapa de dessulfitação do mosto analisada no subcapítulo 4.7. 
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Efetivamente, a caracterização e o estudo da cor permite estimar o impacto do browning durante o 

armazenamento de vinhos, mas a quantificação do 5-HMF permite estipular e verificar com mais rigor o 

tempo de prateleira e o tempo a que o produto esteve armazenado respetivamente (Serra-Cayuela et al., 

2014). A presença de dióxido de enxofre livre pode, segundo Sims & Morris, (1984), fornecer ao vinho 

uma maior resistência ao browning durante o armazenamento, mas esse efeito protetor é ultrapassado 

pela inconveniência no seu efeito negativo em reduzir a cor vermelha do vinho tinto Muscadine. 

No sentido de controlar a produção de 5-HMF, Pereira et al. (2011b) comparam o impacto da 

temperatura e do teor em açúcares residuais relativamente a este composto. Nesse estudo em vinhos 

fortificados, verificou-se que a manutenção do vinho a temperaturas não superiores a 45 ºC permitia o 

controlo na produção de 5-HMF, contribuindo para uma melhoria na qualidade do produto em geral. 

Com base nisso, a produção de 5-HMF poderá ser evitada pelo controlo da temperatura em que o vinho 

está sujeito, durante a expedição e armazenamento. No entanto, é aconselhável um estudo mais 

aprofundado da evolução deste composto durante o armazenamento num período de tempo mais 

alargado. 

4.9. Análise sensorial 

Os dados recolhidos durante a análise sensorial permitiram, para cada sequência de disposição de 

amostras, definir quantas respostas corretas e erradas para cada teste triangular pelos participantes 

envolvidos. Ao respeitar a alteração descrita pela Figura 19, assegurou-se que nenhuma sequência foi 

consideravelmente favorecida ou mais recorrente que as demais. 

As respostas foram agrupadas como corretas ou erradas consoante sucesso ou insucesso na 

identificação da amostra distinta e de seguida foi comparado o número de respostas corretas com os 

participantes envolvidos de modo a, no caso de serem contabilizadas respostas corretas suficientes para 

comprovar que uma diferença é percetível pelo grupo de assessores em questão, poder determinar o 

nível de confiança nessa acessão. 

A Tabela 19 relaciona o número total de respostas, o número de respostas acertadas para cada teste, 

separadas de acordo com o ∆E*ab em questão, e também o número total de respostas durante a 

atividade.  
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Tabela 19 — Registo das respostas relativas à análise sensorial de cor para diferenças cor conhecidas previamente 

  Disposição de amostras  

  #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total  

 N.º de respostas 36 30 30 30 30 30 186 
N.

º R
es

po
st

as
 

Co
rre

ta
s,

 X
 ∆E*ab≈4 8 3 3 5 7 6 32 

∆E*ab≈6 9 6 8 7 6 6 42 

∆E*ab≈8 10 8 9 10 8 10 55 

Através da tabela de valores críticos para o teste triangular (Anexo V) e a interpolação para os resultados 

obtidos, foi possível determinar o grau de confiança (z) associado à deteção de diferenças em cada teste 

(∆E*ab≈4, ∆E*ab≈6 e ∆E*ab≈8), com base num total de 62 respostas (n) para cada um dos casos. Na 

Tabela 20 constam o grau de confiança nas respostas para cada teste. 

Tabela 20 — Grau de confiança associado à perceção de diferenças para cada uma das diferenças de cor em análise 

Teste Grau de confiança, z 

∆E*ab≈4 99,4% 

∆E*ab≈6 >99,9% 

∆E*ab≈8 >99,9% 

Um estudo realizado por Martinez et al. (2001) explorou a tolerância à diferença de cor, ∆E*ab, no 

universo colorimétrico de CIELAB. No âmbito de vinhos tintos, os autores sugerem que 3,0 unidades de 

CIELAB deve ser considerada como uma estimativa preliminar do que deve ser considerada como a 

tolerância do observador para diferenças de cor. Mais concretamente, os seus resultados apontam para 

uma aceitação de 50 % dos observadores face a uma diferença de cor ∆E*ab=2,82. Um estudo 

semelhante para rosados é sugerido pelos autores, pelo que as tolerâncias poderão ser diferentes 

consoante o tipo de vinho em questão. 

A análise sensorial realizada possui significância limitada pelas condições a que foi realizada, e não é 

suficientemente conclusiva para introduzir mudanças drásticas nos pré-requisitos do controlo de 

qualidade em vigor para o Vinho Verde Rosé Casal Garcia. Adequado seria testar a repetibilidade dos 

resultados em outras condições nomeadamente uma sala de provas diferente, diferentes participantes, 

ou possivelmente a avaliação do impacto de diferenças de cor para cada uma das coordenadas L*, a* e 

b* separadamente. 
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A diversidade na experiência ao nível de análise sensorial não demonstrou uma relação com a 

performance dos participantes nem ao nível de facilidade nos testes nem na taxa de sucesso nas 

respostas.  

Apesar da hesitação comum nos participantes e aparente dificuldade na decisão, as respostas indicaram 

que mesmo no caso de diferenças de cor de ∆E*ab próximas de 4, as respostas corretas dos participantes 

indicaram um grau de confiança de 99,4 % em como as diferenças são detetáveis. 

Uma estimativa de tolerância razoável para variabilidade em cor no Vinho Verde Casal Garcia Rosé em 

fase de produto final seria de 4 unidades CIELAB. Não está, no entanto, contemplado nesta estimativa o 

quão impactante pode ser o tempo de prateleira estipulado para o vinho e as condições de 

armazenamento a que estará sujeito durante esse período. 
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5. CONCLUSÕES 

No contexto da cor de Vinhos Verdes rosé, mostrou-se relevante uma aproximação do controlo de 

qualidade da cor com a apreciação do consumidor. O universo colorimétrico de CIELAB estabelece uma 

correlação com as propriedades da cor de um produto com a perceção humana. A análise colorimétrica 

de Vinhos Verdes rosé, nomeadamente pelo método de CIELAB permite assim trabalhar no sentido da 

satisfação do consumidor e a redução da variabilidade entre produtos.  

Estimou-se, através de uma análise sensorial, que a tolerância máxima do consumidor para diferenças 

de cor em Vinhos Verdes rosé é de aproximadamente 4,0 unidades CIELAB. Essa delimitação foi então 

aplicada no seio do controlo de qualidade, para avaliação de diferenças de cor entre um produto e um 

padrão, inferior a esse limite. 

Com base neste estudo, a estratégia de implementação mais facilitada com o intuito no controlo da cor 

final do produto deve ter por base uma fiável metodologia de registo de propriedades colorimétricas e 

máximo rigor nas análises de modo a poder antecipar desvios. O estudo dos fatores de influência no 

processo permitiu desmistificar algumas incertezas em se, e como, alguns fatores afetam processo 

produtivo e o armazenamento/expedição do vinho. Isto permite uma gestão mais informada de modo a 

prevenir o recurso a medidas corretivas para a obtenção de conformidade com as especificações.  

Demonstrou-se que os fatores de maior relevo para a qualidade da cor dos Vinhos Verdes rosé são o pH, 

o dióxido de enxofre livre e o tempo e condições de armazenamento. Contudo, uma vigilância nos índices 

colorimétricos é aconselhável sempre que hajam alterações ao produto após a fermentação. O impacto 

dos agentes de correção e estabilização de vinhos, como é exemplo o carvão ativado e a bentonite, 

mostraram ter relevância na a cor final do produto, e é conveniente que sejam utilizados com base em 

ensaios laboratoriais de modo a não comprometer a cor dos vinhos. 
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ANEXO I – ÁREA GEOGRÁFICA DE PRODUÇÃO COM DENOMINAÇÃO DE 

ORIGEM “VINHO VERDE” 

 
Figura A.1  Mapa da área geográfica de produção de Vinho Verde (CVRVV, 2015) 
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Tabela A.1 — Área geográfica de produção da DO Vinho Verde (CVRVV, 2015) 
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Tabela A.1 — Área geográfica de produção da DO Vinho Verde (cont.)(CVRVV, 2015) 
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Tabela A.1 — Área geográfica de produção da DO Vinho Verde (cont.)(CVRVV, 2015) 
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ANEXO II – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA O USO ADEQUADO 

DO FTIR BACCHUS-µ 

A análise de amostras no FTIR Bacchus-µ da marca Microdom é, quase totalmente, automatizado. No 

entanto, este requer a correta preparação e manutenção bem como a disposição atempada das diversas 

amostras. Após iniciação do sistema, o manual do aparelho recomenda a execução de um optical bench 

test. Este programa testa acima de tudo a repetibilidade entre as amostras e o ruído nas leituras. No 

momento que se pretende desligar o aparelho, deve-se proceder ao enxaguamento do sistema para uma 

boa manutenção. Neste protocolo, uma sequência de quatro tubos de ensaio contendo soluções 

específicas deve ser admitida numa ordem concordante com as instruções do sistema na agulha de 

sucção. O ícone  representa o referido protocolo de enxaguamento. 

A leitura de amostras no FTIR requer o clique no ícone  de modo a iniciar o protocolo de análise. De 

seguida, o ícone  permite aceder ao menú de determinação do número e identificação das amostras. 

Concluído este passo, e após a colocação do tubo contendo a primeira amostra na agulha de sucção, o 

clique no ícone  fará iniciar a análise. É necessária verificação de que o nível dos volumes nos 

tubos de ensaio e da solução Triton são suficientes para a correta conclusão da análise. Consoante o 

número de amostras a introduzir, o sistema dá instrução para a troca da amostra presente na agulha de 

sucção até às leituras serem concluídas. Neste momento, os resultados podem ser consultados no ecrã 

do computador associado ao equipamento, gravados em formato digital ou impressos através do 

ícone . Uma imagem do equipamento consta na Figura 16. 
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ANEXO III – GUIA DE UTILIZAÇÃO PARA A ANÁLISE COLORIMÉTRICA 

A análise colorimétrica de amostras pelo método de CIELAB apresenta algumas implicações. Exige um 

equipamento capaz de efetuar o varrimento espectral de uma amostra para absorvâncias entre os 

380 nm e os 780 nm e a conversão destes valores em transmitância. 

Após preparação das amostras para caracterização cromática, estas devem ser analisadas no 

espectrofotómetro UV-Vis como é descrito no subcapítulo 3.3. No equipamento Jasco V-530, as amostras 

são colocadas no reservatório “S” e a referência em “R”.  

O software “Spectra Manager” permite todo o controlo nas condições de leitura, para a análise de 

varrimento necessária. A navegação no referido software é demonstrada graficamente pela Figura A.2. 

 

Figura A.2  Instruções de navegação no software "Spectra Manager". 
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Após o arranque do programa, é selecionado o menu “Spectra Analysis” seguido do submenu “Spectrum 

Measurement” que permite a análise espectrofotométrica de varrimento. De modo a agilizar o 

procedimento, foi disponibilizada a opção de carregar os parâmetros adequados à análise em questão. 

Esses parâmetros são carregados pelo uso da ferramenta “Measurement” seguida de “Parameters…” 

no menu “Spectrum Measurement”. Neste momento é possível o carregamento das especificações com 

o nome de “COR” e ao carregar “OK” essas condições de análise encontram-se em vigor no 

equipamento. 

O equipamento fica assim pronto a iniciar a análise. A adição do branco de referência nos reservatórios 

“R” e “S” seguidos da opção “Measurement” e depois “Auto Zero” irá colocar o equipamento pronto 

para a admissão da primeira amostra. As opções “Measurement” e “Start” iniciarão a leitura. 

Após conclusão, o espectro de varrimento será demonstrado, similarmente ao descriminado no exemplo 

da Figura A.3. 



 

81 

 

Os dados respetivos ao varrimento espectral devem ser guardados pela escolha dos menus “File” e 

“Save As” na secção “Spectra Analysis” do software. O formato adequado para a futura análise na folha 

de cálculo é o ASCII (*.txt) no ambiente de trabalho do computador. Desse modo, é facilitada a sua 

abertura e cópia dos valores de comprimento de onda e absorvância, como é visível na Figura A.4. 

Figura A.3  Instruções para guardar o ficheiro (*.txt) geral dos resultados relativos ao espectro de varrimento. 
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Figura A.4  Instruções para a cópia dos valores de absorvância em função do comprimento de onda em espectros de varrimento. 

Após abertura do ficheiro (*.txt), é aconselhável o duplo clique em “780.0000” e, de seguida, premindo 

simultaneamente “Ctrl+Shift”, clicar no último valor de aborvância, como no exemplo acima “0.47146”. 

Selecionados os valores correspondentes ao varrimento espectral, premindo “Ctrl+C” irá copiar os 

valores, que nesta altura podem ser colados na folha de cálculo própria para o efeito e demonstrada na 

Figura A.5. 
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Figura A.5  Instruções para o uso da folha de cálculo para determinação das coordenadas CIELAB. 

De modo a ser possível a sua conversão em valores triestimulares, usam-se várias equações. A criação 

de um protocolo de conversão de resultados espectrofotométricos em coordenadas CIELAB tornou-se 

necessário. 

Recorreu-se ao Excel para esta função pela familiaridade no seu funcionamento e conveniência para o 

computador presente na sala de espectrofotometria, criando-se assim uma folha de cálculo denominada 

de “CIELAB – OIV –1964 – LAB”. Após abertura do documento (*.xls) presente no ambiente de trabalho 

do computador, a seleção da célula de referência “A2”, seguida de “Ctrl+V” permite o cálculo das 

coordenadas CIELAB e os parâmetros correspondentes ao método de Glories. Estes resultados serão 

comparados automaticamente com o padrão usado como referência cujos parâmetros são descritos 

pelas células M17:M31”. Note-se que o campo da célula “J31” é reservado para uma descrição 

adequada da amostra sujeita a análise. 
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Como passo final no presente processo de análise, e acima de tudo com o intuito da reserva dos 

resultados da análise com o objetivo de futura rastreabilidade dos mesmos, o agrupamento retangular 

de células entre a posição “J17” e “K31” podem ser selecionados e colados num ficheiro de bloco de 

notas disponível propositadamente em branco, no ambiente de trabalho do sistema operativo do 

computador. Para efeitos demonstrativos, a Figura A.6 demonstra o modo de execução da etapa de 

reserva dos resultados obtidos. 

 

Figura A.6  Instruções para guardar os resultados de análise cromática em formato (*.txt) para arquivo. 

Esse ficheiro deve ser guardado numa pasta reservada para os resultados experimentais com uma 

identificação de “Lote”, separada com uma numeração adequada caso exista já um ficheiro de bloco de 

notas salvo com resultados para esse Lote. Alternativamente, efetua-se a identificação adequada da 

amostra, caso não se trate da análise colorimétrica de um lote de produção.  

  



 

85 

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE RESPOSTA DA PROVA SENSORIAL 

Análise sensorial – Cor 

Instruções: 

Ser-lhe-ão apresentadas seis sequências de três copos contendo Vinho Verde rosé. Em cada sequência, 

o conteúdo de dois copos é igual. O objetivo é identificar o copo que contém vinho diferente analisando 

visualmente a cor. Não se pretende que os vinhos sejam degustados. 

Qual a amostra de cor diferente? Indique o código assinalado no respetivo copo. 

 

Sequência 1  

Sequência 2  

Sequência 3  

Sequência 4  

Sequência 5  

Sequência 6  

Obrigado pela colaboração. 
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ANEXO V – TABELA DE VALORES CRÍTICOS PARA O TESTE TRIANGULAR 

A Tabela A.2 relaciona o número mínimo de respostas corretas necessários à rejeição da hipótese nula 

(i.e., ”não existe diferença”), para níveis de significância selecionados e com base num total de 

assessores, n. 

Tabela A.2 — Tabela de valores críticos para o teste triangular (Kemp et al., 2009) 
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