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OIV – Organização Internacional da Vinha e do Vinho 

p. – página(s) 

PVPP - Polivinilpolipirrolidona 

SO2 – dióxido de enxofre 
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1. Resumo 

 «O vinho do Porto é um elemento chave que define a cultura portuguesa, 

exponenciando-a a um nível internacional»1. Produzido na Região Demarcada do Douro, 

sob condições peculiares derivadas de factores naturais e humanos»2, tem como tradição 

durante o seu processo de fabrico a paragem da fermentação alcoólica pela adição de 

aguardente, a lotação e o envelhecimento. 

De uma forma muito simples, pode dizer-se que o Vinho do Porto diferencia-se pela 

riqueza em álcool que apresenta, pelo seu maior ou menor teor em açúcar3 e pela sua cor.4 

Resulta da fermentação alcoólica parcial, interrompida pela adição de aguardente vínica de 

alta qualidade a 77% de álcool. Para melhor se compreender este tipo de vinificação é 

importante perceber que os vinhos comercializados poderão ir desde o Extra Seco, com 

uma concentração de açúcar inferior a 40g/L, até muito doce, com uma concentração de 

açúcar superior a 130 g/L. No entanto, a generalidade dos Portos comercializados são 

Doces, com uma concentração de açúcares entre 90 e 130 g/L. 

 A estas diferentes concentrações de açúcar correspondem diferentes alturas de 

paragem da fermentação alcoólica pela adição de aguardente. Assim, vinhos mais secos 

são aguardentados mais tarde, e vinhos mais doces são aguardentados mais cedo. Não se 

distinguem apenas dos vinhos tranquilos pelo seu teor alcoólico e quantidade de açúcar. 

Também se distinguem as várias categorias de Vinho do Porto pela diferença de cor que 

apresentam entre si. Fruto das mais variadas técnicas de vinificação existentes ao dispor do 

enólogo, aliado ao envelhecimento do vinho, temos hoje em dia no mercado um leque de 

diversificação de cores de vinho generoso mais alargado do que nunca. 

 Serve este relatório, no âmbito do Mestrado em Viticultura e Enologia, como suporte 

escrito de um estágio curricular, realizado em ambiente empresarial, na empresa Gran Cruz, 

em Vila Nova de Gaia. Nestas instalações, exerci funções no laboratório, entre Março e 

Julho e no armazém durante o mês de Agosto de 2017. Entre o fim de Agosto e o fim de 

Setembro, estive na vindima, na adega de Alijó no Douro. 

                                                 

1
 Cf. MORAIS BARROS, R. I. (2013). O Comportamento de Consumo de Vinho do Porto dos Portugueses – Recomendações 

para o aumento da Procura. Tese de Mestrado em Marketing Digital – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do 
Porto, Instituto Politécnico do Porto, p. 1. 

2
 Cf. Http:www.ivpd.pt 

3
 Cf. Anexo p. 59. 

4
 Cf. Anexo p.59. 
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 Doravante, serão aqui descritos: o modelo empresarial, os vinhos produzidos, 

discussão do seu método de produção, a vindima e a discussão dos métodos de vinificação 

utilizados durante a vindima. 

Palavras chave: Gran Cruz, vinho, vinho do Porto, vinificação, aguardente, Região 

Duriense. 
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Abstract 

 Port Wine is a key element to Portuguese culture, raising it to an international level. 

Produced in Douro Valley, under extraordinary and unique conditions caused by natural and 

human factors, including the unfinished alcoholic fermentation due to the addition of brandy, 

the blending process and the aging. 

 In a simple way, we can say the Port wine settles the difference compared to dry 

wines, by is alcohol content, by its higher or lower concentration of sugar and ultimately by 

the color. It results by partial alcoholic fermentation with the addition of brandy of high quality 

with 77% of alcohol. To better understand this kind of winemaking process, it’s really 

important to access that there is a huge variation of sugar content in Port wine, resulting on 

different styles. We can have, for example, a Port with less than 40g/l of sugar, and another 

wine with 90 and 130 g/L of sugar. 

 At this different concentrations of sugar, matches different stopping fermentation 

times. So, driest wines will see the addition of brandy later, and sweetest wines will see it 

earlier. 

 We can´t only compare dry wines with Port wine by its alcohol content and amount of 

sugar. They also differentiate from them and from each other by the unique colors that they 

might have as a result of all the different techniques of winemaking available today, allied to 

the aging process, nowadays we can see on the market a full diversification of colors never 

watched before. 

 Aiming to have a good support of my internship, I wrote this report, hoping that it 

could show itself the time I spent on a business environment, with a great wine company, 

called Gran Cruz, settled in Vila Nova de Gaia. Here, I developed functions in the laboratory, 

between March and July and in the cellar during August. Between the end of August and the 

end of September I was in Douro Valley, in Alijó cellar, for the 2017 harvest. 

 From now on, it will be described the business model, the produced wines, with their 

protocol discussion, the 2017 harvest and also the discussion of the winemaking techniques 

during the harvest. 

 

Keywords: Gran Cruz, wine, Porto wine, winemaking, brandy, Douro Valley.  
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2. Introdução 

 Se percorrermos o globo terrestre, desde a Califórnia à Austrália, existem 

vinificações de vinhos doces. No entanto, não as podemos comparar a, por exemplo, um 

simples Porto de qualidade média. Ademais, atrever-me-ia a afirmar que seria um “crime” 

compará-lo a um experiente vintage. Como se costuma dizer, “todos os vinhos seriam 

vinhos do Porto…se pudessem”. 

 Ora, o fenómeno ocorrido na Região Demarcada do Douro é, de facto, único, não só 

pelos factores naturais que a moldam – solo, clima, posição das vinhas – mas também pelos 

processos de vinificação que ali são executados. 

 Na verdade, poderíamos, nos dias de hoje, não ter a oportunidade de usufruir do 

prazer de beber um bom Porto, caso não tivéssemos assistido a conflitos entre ingleses e 

franceses nos séculos passados. Fruto dessas mesmas adversidades, o povo britânico 

descobre quase por acaso, um vinho de Pinhão, mais rico e mais macio do que a maioria 

dos vinhos portugueses tintos da altura. Ao descobrirem o processo que dava vida a este 

vinho, estavam lançados os alicerces, construídos numa superfície tão sólida, que o Vinho 

do Porto se expandiu e se afirmou no mercado de então, mantendo-se até hoje como um 

produto de eleição que transmite cultura, história, idade, mas, acima de tudo, um prazer 

imenso quando bebido. 

Abordando o vinho do Porto de forma pessoal, considero-o quase como um 

companheiro a horas tardias do dia, com um bom grupo de amigos, simplesmente a 

dialogar.  

Para mim é isto que define este vinho, não só o aspecto cultural e histórico que 

apresenta, mas também a vertente social que o compõe e que ele próprio cria. 
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3. Breve descrição do modelo empresarial 

 

3.1 La Martiniquaise 

La Martiniquaise é um grupo francês especializado no fabrico e distribuição de 

bebidas alcoólicas, tais como vinho e bebidas espirituosas. Neste sector, constitui a 

segunda maior empresa francesa, apenas ultrapassada pela sobejamente conhecida 

Pernod Ricard. Ocupa uma posição cimeira no que respeita à distribuição de Vinho do 

Porto, em termos de qualidade e quantidade, mas também possui um portfólio de produtos 

reconhecidos, desde vodka a armagnac, não só no seu país embrionário, mas também em 

todos os continentes para onde exporta. 

Jean Cayard funda La Martiniquaise em 1934, unicamente com o objectivo de 

importar e distribuir rum. Doze anos mais tarde, a oportunidade de diversificação do produto 

oferecido surge, e são pela primeira vez comercializados Cognac, Vinho da Madeira, Vinho 

do Porto e vinhos naturalmente doces.  

 Nesta altura o sucesso vivido era enorme. A empresa decide avançar para o 

lançamento da marca Porto Cruz, em 1956. Adquire a empresa Gran Cruz 19 anos mais 

tarde, anteriormente designada por Assumpção e Fos. cuja fundação remonta ao ano de 

1887, celebrando este ano a Gran Cruz 130 anos. 

 Mais tarde viriam ainda outras conquistas e sucessos, como a aquisição de uma 

empresa de vinho da Madeira - Justino Henriques - advindo daí a liderança no mercado 

mundial de exportação deste produto. Também a liderança mundial de Vinho do Porto da 

marca Cruz, reflecte o crescimento cada vez maior e sustentado, assim como o 

reconhecimento através de prémios internacionais do excelente trabalho realizado pela 

empresa ao longo dos anos. 

3.2. Vale São Martinho 

 Vale São Martinho dedica-se à produção do vinho, assim como à compra de uva e 

vinho (cerca de 50% do volume de vinho total) a outros produtores. Sediada no Douro, onde 

se inclui a adega de Alijó, construída de raíz. Engloba as várias adegas da empresa, onde o 

vinho é vinificado e mais tarde vendido as empresas sediadas em Vila Nova de Gaia. 
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3.3. Gran Cruz 

 Actualmente detentora da marca Porto Cruz, encontra no sucesso dos seus vinhos e 

a conquista de vários prémios o seu parceiro ideal. Herdeira de um vasto conhecimento e 

tradições ancestrais, Gran Cruz perpetua a excepcionalidade do vinho do Porto, tornando-a 

a meu ver o embaixador do vinho generoso. 

 Como é de esperar, dado que a “empresa-mãe” é francesa, exporta cerca de 75% da 

produção para França, que pode chegar a 30 milhões de garrafas por ano produzidas. 

Cerca de 1% deste volume diz respeito a vinho de mesa, aposta relativamente recente da 

empresa. 

 Destaca-se, também na empresa a sua feroz estratégia de marketing, conhecida 

pelas sua cores vibrantes e chamativas, assim como a criatividade em promover o seu 

produto harmonizando-o com comida, como é exemplo disso o Espaço Porto Cruz (EPC), no 

cais de Gaia. 

 Destaco no seu portfólio os seguintes vinhos (fonte:www.porto-cruz.com): 

 

Porto Clássico Topo de Gama Colheitas 

 

 

 

 

 

 

3.4. Companhia União dos Vinhos da Madeira e do Porto 

 Foi criada com o objectivo de comercializar Vinho do Porto com as marcas próprias 

dos clientes do grupo.  

Vende a nível nacional e internacional, e ainda realiza vendas no mercado português 

de produtos importados de La Martiniquaise, nomeadamente Gin e whiskey. 

Figura 1- Cruz Tawny, Branco 
e Pink, respectivamente 

Figura 2 - Cruz Special 
Reserve, 10 e 20 anos, 
respectivamente 

 

Figura 3 - Colheitas, Vintage 
e LBV, respectivamente 
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3.5. C. da Silva (Clemente da Silva) 

 C. da Silva, remonta a meados do século XIX, quando o seu fundador, Clemente da 

Silva, lhe deu origem. Ostenta como principais as marcas “Presidential” e “Dalva”. Os vinhos 

de Colheitas e Golden White´s, entre outros, representam um espólio de raridade ímpares, 

sendo que muito do reconhecimento da empresa advém destes vinhos em particular. 

 Aquando da sua formação, a empresa ainda jovem, aposta fortemente no mercado 

brasileiro e norte-americano. Hoje em dia, já aglomerada ao grupo Cruz há sensivelmente 

uma década, a marca “Dalva” eleva o nome da empresa. C. da Silva é um fenómeno 

mundial, que continua a apostar em pequenas relíquias, em pequena quantidade, fruto de 

um envelhecimento único nas caves em Vila Nova de Gaia. 

Portfólio C. da Silva (fonte: www.cdasilva.pt) 

Vinhos jovens 

 

  

 

 

 

Vinhos estagiados 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Dalva Tawny, Ruby, Ruby Reserva, White, Dry White e 
Rosé, respectivamente 

Figura 5 – Dalva Tawny Reserva, Dry White Reserva, 10 e 20 anos Dry White, 40 anos Dry White, 
Colheita, Tawny com indicação de idade, Golden White e LBV, respectivamente. 
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DOC Douro (algumas referências) 

 

 

 

 

 

3.6. Quinta de Ventozelo 

 Situada na margem esquerda do Rio Douro, esta propriedade possui cerca de 400 

hectares de superfície. 

Adquirida pela Gran Cruz na presente década (2014), é através desta marca que a 

empresa muito tem inovado o seu portfólio através da aposta em vinhos tranquilos, tendo 

também mantido a tradição de vinhos fortificados, com a produção de LBV e Vintage da 

marca Quinta de Ventozelo. 

A Quinta de Ventozelo utiliza serviços de engarrafamento, nomeadamente de C. da 

Silva, assim como se apoia também nas restantes empresas do grupo para vinificar, 

armazenar, tratar e envelhecer o vinho. 

Portfólio Ventozelo, algumas referências (fonte: www.garrafeiranacional.com) 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 6 – Moscatel, Dalva DOC Reserva Branco 2013, Dalva Rosé DOC 
Douro, respectivamente. 

Figura 7 – 2014 Branco de Ventozelo, 2015 
Quinta de Ventozelo Viosinho, 2014 Quinta de 
Ventozelo Touriga Franca, respectivamente. 
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3.7. Organigrama empresarial 

 No fundo, as empresas do grupo em Portugal, completam-se umas às outras, 

apoiando-se mutuamente, quer em serviços prestados quer em funções específicas, para 

atingirem o objectivo final (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. da Silva possui a sua própria distribuição para todo o mundo. 

 União recebe ainda produtos importados de La Martiniquaise, como gin e whiskey, 

que vende em território nacional. 

 

 

 

Vale São Martinho 

•Vinificação - Adegas de Alijó, Tabuaço e 
Avidagos 

•Vinificação de vinho durante a vindima 

Gran Cruz 

União 

Quinta de Ventozelo 

C.da Silva 

 

•Engarrafamento 

•Exportação/Venda mercado nacional 

•Envelhecimento 
 

La Martiniquaise 

•Distribuição - restantes 
países do mundo (só 
Gran Cruz e União) 

Figura 8 – Organigrama representativo do modelo empresarial do grupo. 
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4. Vindima 2017 

 O grupo possui actualmente três adegas na região Duriense, na sub-região Cima 

Corgo, situadas em: Alijó, onde estive presente durante a vindima, Avidagos e Tabuaço. 

Trabalha também com cerca de 30 adegas independentes, que são contratadas segundo 

um caderno de encargos, e vinificam o vinho para o grupo. 

 Actualmente para além da compra de uva a viticultores externos que podem chegar a 

ser mais de 3 000, a adega também recebe uva da Quinta de Ventozelo que possui cerca de 

200 hectares de vinha. 

 A adega de Alijó está dividida em duas adegas. A adega standard, onde a maioria da 

uva laborada se destina a Vinho do Porto, e a adega especial, constituída unicamente por 

lagares, onde são vinificados os vinhos tintos de mesa assim como alguns vinhos 

fortificados. O objectivo diário de recepção de uva para a adega standard cifra-se nas 200 

toneladas/dia durante 30 dias, perfazendo deste modo 6 000 toneladas de uva total laborada 

durante a vindima. Deste volume aproximadamente 25% corresponde a castas brancas, 

enquanto o restante respeitante as castas tintas. A adega especial recebeu 

aproximadamente 600 toneladas de uva durante a vindima do presente ano.  

 O trabalho que desenvolvi durante esta vindima foi unicamente na adega standard, 

como tal, irei apenas focar-me na mesma daqui em diante. 
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Para a produção de Vinho do Porto utilizam-se as castas tradicionais do Douro, que 

conferem uma identidade singular ao vinho. 

As castas predominantes são as apresentadas no quadro 1: 

Quadro 1 – Castas brancas e tintas mais utilizadas durante a vindima de 2017. 

Castas Brancas Castas Tintas 

Malvasia Fina Touriga Nacional 

Gouveio Tinta Roriz 

Rabigato Touriga Franca 

Viosinho Tinta Amarela 

Códega do Larinho Tinta Barroca 

 

O objectivo de produção para esta vindima, em Alijó, foi o apresentado no quadro 2: 

Quadro 2 – Objectivo de produção, na adega de Alijó, para a vindima de 2017. 

 

 

 

 

 Pipas (550 L) Litros (total) 

Vinho Branco 1000 550 000 

Vinho Rosé 1000 550 000 

Vinho Tinto 4500/5000 2 475 000/2 750 000 

PRODUÇÃO TOTAL 3575 000/3 850 000 
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4.1. Controlo de maturação 

 Dado o elevado número de viticultores que fornecem uva à empresa, torna-se 

impossível realizar o controlo de maturação em todos estes. Deste modo, este controlo é 

realizado nos viticultores que possuem uva de qualidade reconhecida, e também na Quinta 

de Ventozelo. 

 Para o controlo de maturação, em castas brancas e tintas, analisam-se os seguintes 

parâmetros (os protocolos ou métodos de análise são referidos no capítulo “Materiais e 

métodos): 

  - ºBrix (álcool provável). 

  - pH e Acidez Total (g/L). 

  - ácido tartárico (g/L) e ácido málico (g/L). 

  - azoto assimilável (mg/L). 

 Em castas tintas ainda se realizam as seguintes análises: 

  - antocianas (mg/L) e Índice Polifenóis Totais. 

  - Intensidade Corante e Tonalidade. 

4.2 Evolução dos diferentes parâmetros ao longo do controlo de maturação 

 De forma a comparar a evolução do controlo de maturação foram escolhidas para 

esse efeito quatro castas, duas brancas e duas tintas, foram escolhidas para o efeito. As 

castas abordadas são: Malvasia Fina (Figuras 9 e 10), Viosinho (Figuras 11 e 12), Tinta 

Roriz (Figuras 13 e 14), e Touriga Nacional (Figuras 14 e 15). 
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Figura 9 – Malvasia Fina, evolução de ºBrix e álcool provável (% vol.). 

Figura  10  – Malvasia Fina, evolução de pH e acidez total (g/L ácido tartárico). 
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Figura 11 – Viosinho, evolução de °Brix e álcool provável (%). 

Figura 12 – Viosinho, evolução de pH e acidez total (g/L de ácido tartárico). 
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Figura 13 – Tinta Roriz, evolução de °Brix e álcool provável (%). 

Figura 14 – Tinta Roriz, evolução de pH e acidez total (g/L de ácido tartárico). 

Figura 15 – Tinta Roriz, evolução de antocianas (mg/L), IPT e IC. 
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Figura 16 – Touriga Nacional, evolução de °Brix e álcool provável (%). 

Figura 17 – Touriga Nacional, evolução de ph e acidez total (g/L ácido tartárico). 

Figura18 – Touriga Nacional, evolução de IPT e IC. 
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4.3. Maturação 

Durante a maturação observam-se um conjunto de fenómenos, dos quais se 

destacam: 

  - Acumulação de açúcares. 

  - Diminuição do teor em ácidos. 

  - Evolução das substâncias azotadas. 

  - Evolução dos compostos fenólicos. 

  - Evolução das substâncias aromáticas. 

  - Peso do bago. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Fases de maturação da uva (Fonte: documentos de aulas teórico-práticas de Viticultura ministradas 
pelo Professor doutor Carlos Lopes, ISA) 
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 Na fase de maturação, (Figura 19) o bago aumenta de tamanho devido ao aumento 

do volume celular, nomeadamente dos seus vacúolos. Este é o resultado do balanço entre a 

água importada e exportada pelo bago. Ou seja, é o resultado da acumulação via floema 

(que transporta água e açúcares) e via xilema (que transporta água e elementos minerais) e 

da perda por transpiração através dos estomas. Assim, as substâncias podem ser 

sintetizadas no bago, importadas ou concentradas por perda de água. Simultaneamente 

temos substâncias em acumulação (açúcares, aminoácidos, taninos da película, antocianas) 

e substâncias em degradação (ácidos, taninos herbáceos, taninos da grainha). 

4.3.1. Acumulação de açúcares 

 Os açúcares são o resultado do processo fotossintético da videira. Migram para as 

várias partes da planta na forma de sacarose. Antes do pintor, os açúcares são consumidos 

não só para o crescimento celular, mas, fundamentalmente, ao migrarem para o fruto, para 

o crescimento e maturação das grainhas. Terminado o pintor, e com o decréscimo das 

hormonas de crescimento, inicia-se a acumulação de açúcar nos vacúolos das células da 

polpa. A sacarose ao migrar para o bago, é hidrolisada nas hexoses – glicose e frutose.  

 No fim da maturação as uvas podem conter entre 15% a 25% de açúcares, que mais 

tarde irão fermentar dando origem ao álcool. 

 «O teor em açúcares aumenta regularmente durante a maturação, fixando-se em 

valores que dependem de condições genéticas, do solo, do porta-enxerto, alimentação, 

presença de água disponível para a planta e técnicas culturais.».5 

 Verifica-se exactamente a situação descrita em todas as castas aqui referidas, sendo 

tintas ou brancas, o aumento gradual do teor de açúcar ao longo do tempo. 

  A casta Viosinho, conhecida pela sua precocidade, denota na sua evolução, 

comparando-a com a Malvasia Fina uma maior quantidade de açúcar logo desde o início do 

controlo de maturação. Esta diferença é notória na figura 9 e 10. Verifica-se que no início 

Malvasia Fina apresenta um ºBrix de 16,9 enquanto a casta Viosinho apresenta um ºBrix de 

19,2. Esta tendência mantém-se até ao final do controlo, verificando-se um aumento gradual 

de açúcar, terminando a Malvasia Fina com 21,3 ºBrix e a Viosinho com 23,6 º Brix. 

                                                 

5
 Cf. RIBÉREAU-GAYON, J., Peynaud, E., Ribéreau, P., Sudraud,P. (1972). Traité dÓenologie. Dunod, Paris. 
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 Esta diferença de precocidade irá também transmitir, como consequência, um maior 

teor de álcool provável. De acordo com as mesmas figuras  podemos verificar essa situação. 

Para Malvasia Fina obteve-se 12,3% de álcool provável e na casta Viosinho se obteve 

13,9% de álcool provável 

 Para as castas tintas, verifica-se como seria de esperar, um maior valor de ºBrix para 

Tinta Roriz, de 20,5, e como consequência um maior teor de alcoólico provável, 11,7%, 

como apresentado na figura 13. Para a casta Touriga Nacional, e de acordo com a figura 16 

, obteve-se um menor valor de ºBrix, 19,03, logo um teor de álcool esperado menor, 10,09%. 

Estas diferenças poderão ser explicadas pela diferença de precocidade nas castas, já que, 

Tinta Roriz é uma casta precoce, enquanto a Touriga Nacional apresenta uma maturação 

média. 

4.3.2. Diminuição do teor em ácidos 

«Como é sabido, os ácidos orgânicos mais abundantes na uva são: o ácido málico, 

tartárico e o cítrico. São sintetizados nas folhas e fundamentalmente nos bagos. São de 

grande importância na composição, estabilização e qualidade organoléptica dos vinhos.»6 

O ácido tartárico, o mais abundante, sofre um aumento bastante elevado durante a 

fase de crescimento herbáceo devido à intensa multiplicação celular. A partir desta fase este 

ácido mantém uma concentração mais ou menos constante, apesar do contínuo aumento do 

volume do bago. Possui a vantagem, em relação ao ácido málico, de apenas ser 

metabolizado por alguns microrganismos. O seu teor durante a fase da maturação depende 

principalmente da temperatura e da disponibilidade de água para a videira. A elevada 

temperatura aliada a falta de água provoca uma degradação natural deste ácido na uva. É 

um processo natural, estamos a referir-nos a Região Duriense, caracterizada por elevadas 

temperaturas durante a maturação, que poderá também levar a um aumento do stress 

hídrico para as videiras. 

«No final do crescimento vegetativo, as uvas podem atingir concentrações de 15 g/L. 

Em vinhas situadas mais a Norte, o mosto apresenta com alguma frequência valores de 6 

g/L, ao passo que nas vinhas em regiões do Sul verificam-se valores perto de 2 – 3 g/L, já 

que a sua degradação é maior quando os cachos estão sujeitos a maiores temperaturas.»7 

                                                 
6
 RIBÉREAU-GAYON, P. (1982). The anthocyanins of grapes and wines. Anthocyanins as food colors. Markakis, P. London, 

Academic Press Inc: 209 -244 
7
 Cf. NEVES TOMAZ. F.O. (2013). Estudo da Evolução dos Compostos da Uva ao Longo da maturação em Clima Semi-Árido. 

Castas Cabernet Sauvignon, Aragonez e Alicante Bouschet. Tese de Mestrado em Viticultura e Enologia – Instituto Superior de 
Agronomia – Universidade Técnica de Lisboa, p. 8-12. 
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«O ácido málico é sintetizado nos tecidos clorofilinos da planta e é armazenado para 

ser degradado em momentos de carência energética, verificando-se deste modo uma 

descida acentuada deste ácido após o pintor, associado a uma diminuição respiratória por 

parte da videira. Poderá também ocorrer uma transformação do ácido málico em açúcares 

através da gluconeogénese, que conduz a uma diminuição deste ácido.»8 

A quantidade de ácido presente no mosto, está também relacionado com a 

temperatura. Em vinhas sujeitas a climas frios, a tendência será para se manter constante, 

enquanto em regiões quentes é eliminado por combustão nas uvas. 

«Relativamente as castas aqui abordadas, podemos verificar que acontece 

exactamente o referido em cima. Fruto das condições do terroir, verificamos uma 

degradação da acidez total, que terá a sua maior causa na degradação do ácido tartárico, 

mas também dos restantes ácidos, nomeadamente ácido málico, que durante a fase final da 

maturação é utilizado como fonte de energia (açúcares), visto que, o consumo direto de 

açúcares no bago está inibido, precisamente para a sua acumulação.»9 

Relativamente às castas brancas, não eram esperadas discrepâncias significativas 

no que respeita à acidez total e pH. De acordo com as figuras 10 e 11, verifica-se que a 

acidez total registada para ambas as castas foi de 5,4 g/l (ácido tartárico) na última medição 

do controlo de maturação. Para o pH, de acordo com as mesmas figuras, verifica-se uma 

situação idêntica, visto que para Malvasia Fina obtemos um valor de pH de 3,27 e para 

Viosinho um valor de 3,34. 

Para as castas tintas, regista-se uma pequena diferença na acidez total, sendo que 

Tinta Roriz apresenta uma AT de 5,7 g/l enquanto Touriga Nacional uma AT de 6,6 g/l, de 

acordo com as figuras 14 e 17. Apesar de ser uma diferença de quase 1 g/l, não existe esta 

discrepância nos valores de pH. Tinta Roriz apresenta um pH de 3,29 e Touriga Nacional de 

3,30. 

4.3.3. Evolução dos compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos representam um enorme papel em enologia. São os 

principais responsáveis por todas as diferenças entre vinhos tintos e brancos, especialmente 

na cor e sabor dos vinhos tintos. Estão distribuídos em todo o reino das plantas onde são os 

metabolitos secundários mais abundantes. 

                                                 
8
 Cf. REYNIER, A. (1986). Manual de Viticultura. Publicações Europa América. 

9
 Cf. Neves Tomaz. F.O. (2013). Estudo da Evolução dos Compostos da Uva ao Longo da maturação em Clima Semi-Árido. 

Castas Cabernet Sauvignon, Aragonez e Alicante Bouschet. Tese de Mestrado em Viticultura e Enologia – Instituto Superior de 
Agronomia – Universidade Técnica de Lisboa, passim, 8-12. 
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 Possuem propriedades para a saúde interessantes, sendo responsáveis pelo 

“Paradoxo Francês”. Este termo designa os hábitos do povo francês no que respeita à 

alimentação. O consumo de gorduras saturadas, muito existente em alimentos que resultam 

de harmonizações com vinho, não representa uma dieta saudável. Em teoria os franceses 

estariam mais sujeitos a problemas cardíacos, no entanto não é isso que se verifica. 

Existem várias explicações para este fenómeno, como o clima onde estão inseridos ou 

também o facto de os franceses terem começado uma dieta não tao saudável há menos 

tempo que outros povos. Uma das explicações adicionalmente sugerida tem a ver com o 

consumo de vinho, principalmente tinto. As propriedades antioxidantes das antocianas, 

protegem o organismo deste consumo exacerbado de substância nocivas para a saúde.  

 Os compostos fenólicos principais presentes no bago são: taninos, antocianas, 

ácidos fenóis (benzoicos e cinâmicos) e flavonóis.  

Estes compostos não evoluem da mesma forma que os açúcares, isto significa que o 

máximo de concentração de compostos fenólicos não coincide com a acumulação máxima 

de açúcares presentes na uva. A sua concentração aumenta continuamente desde o início 

do desenvolvimento da uva, mas o aumento maior é verificado no início do desenvolvimento 

dos bagos, sendo a sua acumulação mais lenta. 

Durante a maturação do bago, nomeadamente após o pintor, verifica-se uma 

acumulação de antocianas. Os taninos por sua vez, vêem, após o pintor a sua concentração 

diminuir até se manter de certa forma estável. Esta alteração deve-se principalmente à 

maturação das grainhas, e à migração dos taninos do meio intracelular para as películas. 

Relativamente aos taninos, poderemos defini-los como compostos fenólicos naturais 

disseminados por variadíssimas espécies vegetais, solúveis em água, e com capacidade 

para formar fortes complexos insolúveis com proteínas, entre outras moléculas. Podemos 

distinguir dois grandes grupos: taninos condensados e hidrolisáveis.  

Os taninos hidrolisáveis apenas ocorrem no vinho quando este é sujeito a contacto 

com madeira.  

Os taninos condensados são, em parte, responsáveis pelas características 

organolépticas das uvas e vinhos como resultado da sua propriedade tânica. Desde o 

crescimento vegetativo, verifica-se um aumento do teor em taninos, nesta fase bastante 

agressivos, característicos da sensação herbácea. Após o pintor há uma tendência para o 

desaparecimento desta sensação herbácea, quer seja pela própria maturação dos taninos, 
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pela sua migração para outras partes sólidas da uva, que não as grainhas, e até pelo 

aumento do volume do bago, que poderá ajudar a uma diluição da concentração tânica. 

Ambas as castas, são semelhantes no que respeita à sua constituição em polifenóis, 

antocianas e cor. São caracterizadas por apresentarem uma boa intensidade corante, bons 

valores de polifenóis totais e de antocianas. Verifica-se nas figuras 15 e 18, uma evolução 

gradual da intensidade corante e no caso de Tinta Roriz, também de antocianas. É incerto 

tirar uma conclusão definitiva, visto que, ainda nos encontramos em plena maturação 

fenólica, no entanto, os valores registados são normais para a fase da maturação em 

questão. 

4.3.4. Antocianas  

 As antocianas na forma de heterósidos (antocianinas) são muito mais estáveis do 

que na forma aglicona (antocianidinas).  

 A sua síntese começa no pintor e vão-se acumulando ao longo da maturação da uva. 

Esta acumulação está intimamente relacionada com várias condições agroambientais, tais 

como, a cultivar, o clima, as condições do solo, condições de rega e práticas culturais, antes 

que a coloração seja visível. 

 A partir da fase do pintor ocorre um aumento na quantidade de antocianinas 

presentes nas películas dos bagos. No entanto, esta acumulação inicia-se 2 a 3 semanas 

antes do início do pintor. 

 Na terceira semana, depois de completada a maturação, o conteúdo em antocianas 

cai, o que pode indicar o começo da pós-maturação e processo de senescência. 

 Em Tinta Roriz é possível verificar esse aumento do teor em antocianas, juntamente 

com o aumento natural da cor da uva. No entanto, não estamos perante os valores próximos 

da data de vindima. 

 Para Touriga Nacional, não me foram fornecidos quaisquer dados no que respeita a 

à análise de antocianas, como tal estes não foram aqui abordados.  

4.4. Higienização e consciência ambiental 

 Esta temática foi bastante respeitada durante a vindima, principalmente no que 

respeita a práticas sãs para com o vinho assim como para o ambiente. Possuidora das 

normas ISO 9001 e ISO 14001 que respeitam à gestão da qualidade e gestão da qualidade 
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ambiental, a adega de Alijó segue normas específicas para manter estas duas normas de 

qualidade.  

 Muito sucintamente, uma ETAR, é indispensável para o bom funcionamento do 

tratamento de resíduos durante a vindima, sobretudo numa adega desta magnitude. 

 Para além disso, a higienização da adega era realizada diariamente, tendo as cubas 

de fermentação e os lagares, um cuidado especial de limpeza e desinfeção, sempre com o 

auxílio de soda cáustica, ácido paracético e bastante água.  
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5. Vinificação  

5.1 Protocolo de Vinificação para Vinho do Porto Tinto 

O protocolo da empresa Gran Cruz para a produção de Vinho do Porto Tinto é o seguinte: 

1 – Uvas em bom estado de maturação, sãs, ou varietais e preferencialmente com controlo 
de maturação. 

2 – Desengace/esmagamento. 

3 – Sulfitagem (0,5 L SO2/pipa). 

4 – Passagem pelo permutador (arrefecimento, em casos excecionais) 

5- Sangria de 12 500 L para Porto Rosé. Voltar a encher a cuba. 

6 – Remontagem de homogeneização (mínimo de uma hora com bomba centrífuga, com 
arrefecimento) e fazer análise sumária. 

7 – Correcção de pH se> 3,65 

8 – Maceração a frio (10ºC) durante um dia. 

9 – Subir a temperatura para 26 º C (set point) com permutador. 

10 – Remontagem 5 x 55 min. 

11 – Acompanhar Baumé e temperatura 

12 – Após aguardentação, realizar lote e retirar amostra. 

 

Vinificação Porto Tinto – discussão 

 

Desengace/Esmagamento 

A opção de desengace ou desengace parcial, está muito ligada ao grau de 

maturação dos engaços e ao tipo de vinho que se pretende produzir. Se os engaços estão 

atempados, isto é, se já não estão verdes e estão suficientemente lenhificados, pode-se 

optar por não desengaçar, pois este engaço vai solubilizar um maior teor de taninos no 

vinho final, o que poderá contribuir para uma maior longevidade dos mesmos. É o caso das 

uvas com uma qualidade excecional e com potencial para produzir um Vintage.  

No entanto, a opção pelo desengace é a solução mais utilizada pelos enólogos, uma 

vez que é muito difícil garantir que os engaços estejam todos suficientemente lenhificados – 

deste modo evita-se que se solubilizem sabores vegetais ou herbáceos que iriam prejudicar 
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a qualidade final do vinho. No caso dos Vinhos do Porto do tipo tawny ou ruby jovens, os 

enólogos optam normalmente pelo desengace. 

Correcção de pH 

Esta pequena correcção demostra-se de uma elevada importância, visto que, um 

vinho que se encontra com um pH <3,6 e com uma taxa de álcool pelo menos de 18 % 

estará estável em termos microbiológicos e químicos.  

Maceração a frio (10ºC) 

 Como prática opcional, a maceração pré-fermentativa visa extrair através de 

dissolução no mosto os componentes que residem nas películas da uva ligados ao aroma e 

à cor. É sempre realizada antes do início da fermentação alcoólica, pois após o 

aparecimento do álcool os mecanismos enzimáticos ficam desactivados, e esta dissolução 

passa a ser feita pelo álcool que se vai formando. Esta operação pode ser realizada a frio ou 

a quente.10 

Remontagem 5 x 55 min 

 Esta prática consiste na transferência do mosto existente na parte inferior da cuba 

em fermentação para a parte superior, por meio de uma bomba. 

 A transferência permite: 

 Arejar o mosto, fornecendo deste modo oxigénio às leveduras e evitar 

a redução do SO2, com a consequente formação de H2S. 

 Homogeneizar o meio. 

 Aspergir a manta, para evitar a sua dessecação e aumentar deste 

modo as trocas entre líquido e as matérias sólidas na vinificação em 

tintos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Cf. Navarre, C. (1997). Enologia - Técnicas de Produção de Vinho, 1997, p. 173. 
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5.2. Protocolo de Vinificação para Vinho do Porto Branco/Rosé (Prensa Inertys) 

O protocolo da empresa Gran Cruz para a produção de Porto Branco/Seco (prensa Inertys) 

é o seguinte: 

1 – Uvas em bom estado de maturação. 

2- Desengace/esmagamento 

3 – Sulfitagem (0,5 l SO2/pipa). 

4 – Permutador (arrefecimento). 

5 – Prensagem com separação de mostos a 0,6 bar e adição de enzima de decantação 
(Vinoclear). 

6 – Flotação com gelatina (Gelflot) e azoto. 

7 – Análise sumária com turvação (50<NTU<150). 

8 – Inoculação com leveduras. 

9 – Acompanhar Baumé e temperatura (set point 22-24ºC). 

10 – Aguardentar com aguardente destinada ao Rosé 

11 – Após aguardentação, fazer lota e retirar amostra. 

 

Protocolo de vinificação para Vinho do Porto Branco/Rosé (Prensa pneumática) 

O protocolo da empresa Gran Cruz para a produção de Porto Branco/Rosé (prensa 

pneumática) é o seguinte: 

1 – Todo tipo de uva. 

2 – Desengace/esmagamento. 

3 – Sulfitagem (0,5 l a 0,7 l SO2/pipa). 

4 – Permutador (arrefecimento). 

5 – Prensagem com separação de mostos a 0,8 bar com adição de enzima de decantação 
(Vinoclear). 

6 – Flotação com gelatina (Gelflot) e azoto. 

7 – Análise sumária com turvação (50<NTU<150). 

8 – Inocular com leveduras. 

9 – Acompanhar Baumé e temperatura (set point 22-24ºc) 
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10 – Após aguardentação fazer lota e retirar amostra. 

 

5.2.1 Vinificação Porto Branco/Rosé (prensa Inertys e pneumática)- discussão 

Escolha da uva e prensagem  

A vinificação de brancos difere da vinificação de tintos não somente pela cor, mas 

também, pela composição do produto que se obtém. O método de escorrimento, eliminando 

as matérias sólidas, é realizado antes do início da fermentação, portanto não ocorrem trocas 

entre essa matéria e o mosto. O mosto obtido terá pouca coloração e será menos rico em 

taninos entre outros elementos dissolvidos no decurso da maceração. 

 «A primeira etapa que distingue os dois tipos de vinificação de brancos apresentados 

é a qualidade da uva e a sua prensagem. Para uva de qualidade superior, a separação do 

mosto esgotado na prensa faz-se a 0,6 bar, enquanto para a vinificação de branco onde não 

há selecção de uva faz-se a 0,8 bar. Este pormenor demonstra-nos que existe um cuidado 

especial nesta etapa, pois no bagaço ainda reside cerca de 30-40% de mosto que terá de 

ser extraído através da prensagem. Esta compressão poderá extrair pequenas quantidades 

de compostos fenólicos que poderão difundir-se no mosto. Deste modo existe a separação 

total dos dois diferentes mostos a pressões diferentes.»11 

Adição de enzima de decantação 

 A adição desta enzima para o processo de clarificação do mosto é essencial para o 

resultado desta operação. 

 O objectivo deste produto enológico é quebrar as pectinas do mosto. Estas 

substâncias entram na constituição das matérias de reserva e dos materiais estruturais e 

protectores dos vegetais: as membranas celulares. O produto utilizado, Vinoclear, era 

adicionado com uma dose de 300mL/23 000 L de mosto. 

 Quimicamente, as pectinas são caracterizadas pelo seu poder gelificante 

(coagulação), que poderá trazer consequências às operações seguintes: 

 Dificultar a sedimentação em vinhos brancos. 

 Retardar a clarificação do vinho após a fermentação. 

 Reduzir o rendimento e qualidade da filtração. 

                                                 
11

 Cf. Navarre, C. (1997). Enologia - técnicas de produção de vinho, p. 167-171. 
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Concluindo, as enzimas pectolíticas quebram as cadeias das matérias pécticas, o 

que diminui a viscosidade do mosto e facilitará a sua posterior flotação.  

Flotação 

 É uma técnica de separação de misturas, que visa separar através da introdução de 

um gás pressurizado, as partículas em suspensão no líquido. Trata-se do inverso da 

decantação, que através do efeito da gravidade, essas mesmas partículas se depositam no 

fundo da cuba. A vantagem que a flotação nos traz ao processo de vinificação é o ganho de 

tempo. Uma flotação bem realizada poderá durar entre 2 a 3 horas enquanto uma 

decantação poderá levar mais de um dia a terminar.  

 Antes de se realizar a flotação é necessário avaliar o mosto com o qual vamos 

trabalhar no que respeita à sua actividade péctica, deste modo aferindo se a adição das 

enzimas pectolíticas teve o seu efeito.12 

Para a flotação é introduzido azoto na cuba, que por ser um gás inerte não irá reagir 

com nenhum composto no mosto e gelatina (habitualmente Gelflot ou Vegecoll). 

O Gelflot caracteriza-se por ser uma gelatina constituída por proteínas de alto peso 

molecular e com carga elevada. Ao pH do vinho estas propriedades permitem que se torne 

muito reactivo para com as partículas em suspensão no mesmo, ajudando na formação de 

flóculos, que com o auxílio da pressão existente dentro da cuba, irão migrar para o topo do 

líquido, formando uma camada (borra) que se diferencia do resto do líquido. 

No fim da flotação o valor de NTU do mosto deverá ser pelo menos <200 NTU. 

Esta operação revela-se de uma grande importância, no entanto é necessário ter 

alguns cuidados no que respeita à demasiada limpidez do vinho, não é o objectivo ficar com 

um vinho demasiado limpo (“rapado”). Este pormenor é relevante, pois para a realização de 

uma boa fermentação alcoólica, homogénea em toda a cuba, é vital para as leveduras, 

possuírem um suporte físico para se implementarem. Em caso de ausência de meio físico, 

corremos o risco de se instalarem no fundo da cuba, por decantação, e ficamos com uma 

fermentação apenas numa das partes da cuba.  

 Terminada a flotação o vinho é trasfegado pela base da cuba, até permanecer 

apenas a borra na cuba. 

                                                 
12

 Cf. Materiais e métodos. p.53 – Teste ás pectinas do mosto.  
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5.3. Protocolo de vinificação para Vinho do Porto Rosé (sangrado) 

O protocolo da empresa Gran Cruz para a produção de Porto Rosé (sangrado) é o seguinte: 

1 – Uvas em bom estado sanitário. 

2 – Durante sangria (proveniente de Porto Tinto) adicionar enzima de decantação 

(Vinoclear) e refrigerar (17ºC). 

3 – Flotação com gelatina e azoto. 

4 – Análise sumária com turvação (50<NTU<150). 

5 – Inoculação com levedura. 

6 – Acompanhar Baumé e temperatura (set point 22-24ºC). 

7 – Após aguardentação fazer lota e retirar amostra. 

5.3.1. Protocolo de vinificação Porto Rosé (sangrado) – discussão 

Adição de enzima de decantação e flotação 

 Processo previamente descrito para vinificação de Porto Branco/Rosé. 

Sangria de vinho tinto 

 A sangria é uma prática comum na vinificação de um vinho rosado. Realiza-se com 

uma cuba de mosto proveniente de uvas tintas, em que se extrai apenas o mosto, 

permanecendo dentro da cuba as massas sólidas na cuba. 

 «Os vinhos rosados diferem dos vinhos tintos não só pela cor mas também pela 

constituição, mas assemelham-se aos vinhos brancos pelas suas características químicas e 

organolépticas»13. Em relação a estas características químicas mencionadas, poderemos 

obter como resultado final um maior teor alcoólico, de ligeiras décimas acima. Como não 

existe bagaço a diluição do álcool nesta componente sólida não irá ocorrer. Todavia, 

poderemos até descartar este fenómeno, visto que, mais tarde o conteúdo alcoólico do 

vinho será corrigido. Outro aspecto relevante é a existência de uma curta maceração, logo 

com uma reduzida dissolução dos constituintes solúveis das grainhas e das películas, 

alterando completamente o perfil sensorial do vinho rosado relativamente ao ruby e tawny. A 

cor, talvez o aspecto mais importante no objectivo de produção deste estilo, sofrerá uma 

                                                 
13

 Cf. Navarre, C. (1997). Enologia - técnicas de produção de vinho, p.173. 
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natural alteração, de tons vermelho, violeta, entre outros, para um tom mais claro, rosado, 

salmão, entre outros.  

 É importante também destacar não só o mosto sangrado mas também o mosto que 

continua cuba. Fruto da sangria, o mosto tinto que permanece, irá também sofrer alterações 

no seu perfil sensorial e analítico. Iremos assistir a uma mudança no rácio entre 

líquido/massas sólidas, e consequentemente a extracção de constituintes das grainhas e 

películas, principalmente polifenóis, será bastante maior. Resulta todo este processo em 

vinhos com mais cor, mais tânicos e com maior potencial de envelhecimento. 
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6. Conservação e estabilização 

Para a elaboração deste relatório, considerei proveitoso estabelecer comparações 

entre os diferentes processos dos diferentes vinhos desde que o vinho chega a Vila Nova de 

Gaia até ao seu engarrafamento e posterior venda. Os vinhos escolhidos pertencem todos à 

Gran Cruz, por serem os mais produzidos e conhecidos da empresa. São os seguintes: 

Tawny, Ruby, Branco e Rosé. 

Aproximadamente um mês após a vindima terminar, todos os vinhos que foram 

produzidos durante esse período são provados. Aqui, já irá existir uma seriação respeitante 

ao destino (estilo, perfil) que este vinho terá, do modo que a seguir se descreve. 

6.1 Ruby 

1 – Vinhos escolhidas com IC> 10. 

2 – Constituição do lote em proveta 

 Análise dos seguintes parâmetros: título alcoolométrico volumétrico, baumé, massa 
volúmica e intensidade corante 

3 – Análise OK. Constituição do lote em cuba 

 Análise completa: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos málico e 
acético. 

 Correcção, para valores referência tabelados, de TAV, Bé, SO2 total, IC, acidez total 
e pH. 

4 – Análise OK. Colagem com bentonite e gelatina. 

 Doses Bentonite - entre 40 a 80 g/hl 
  Gelatina - 40 a 80 g/hl 

 O vinho permanece em colagem cerca de 4 semanas. 

5 – Etapa “antes filtração tangencial” 

 Análise completa ao vinho: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos 
málico e acético. 

6 – Etapa “após filtração tangencial” – análise completa ao vinho e turvação (NTU) 

7 – Adição de ácido metatartárico – 9 g/hl 

8 – Vinho “Pronto a engarrafar” – em caso de não engarrafamento, o vinho é alvo de uma 
análise mensal + NTU para acompanhar a sua evolução. 

9 – Engarrafamento – adição em linha de engarrafamento de 1,5 mL/hl de goma-arábica. 
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10 – Durante o engarrafamento, uma garrafa é retirada da linha para testes à estabilidade 
tartárica, proteica e matéria corante. 

Nota: durante este processo de produção do vinho ruby, este não sofre contacto com 
madeira. 

 

6.1.1 Ruby – discussão 

1 – Vinhos com IC> 10. 

 «A matéria-prima na elaboração de um vinho com um objectivo definido é essencial. 

Neste caso, o estilo ruby, prima-se pela presença de muita cor. São vinhos jovens, 

medianamente ou muito encorpados, que são misturados de acordo com o estilo de um 

determinado produtor»14 

 Para a obtenção deste resultado será a película da prévia uva muito importante, pela 

sua concentração em polifenóis, como por exemplo antocianinas, flavonas e taninos, que 

irão conferir a estrutura e cor adequadas ao estilo ruby. Com vista a esse fim, a uva 

destinada a estes vinhos terá de ser de qualidade superior satisfazendo assim as 

características almejadas. Para além disso, a prova no final da vindima é indispensável para 

definir o rumo de cada vinho. 

3 – A elaboração do lote é uma fase importante, visto que, se pretende manter o perfil do 

vinho que o consumidor está à espera quando adquire o produto. Para isso, ao lote novo 

que será formado, metade deste será constituído por um lote anterior. Desta forma, a 

homogeneidade do perfil sensorial de lote para lote será mantida. 

4 – Colagem com bentonite e gelatina. 

 Esta operação consiste na precipitação de substâncias coloidais que perturbam o 

vinho ou poderão ser susceptíveis de virem a turvá-lo: taninos, proteínas, complexos 

metálicos, certas formas de matérias corantes e de matérias pécticas. 

 No vinho, os colóides estão na forma de grânulos dispersos com dimensão variada.  

 A bentonite, como substância mineral, produz no vinho micelas electronegativas (-) 

que provocam a precipitação dos colóides de sinal contrário, nomeadamente proteínas e 

matéria corante com carga positiva (+). Através deste passo obtemos duas situações: a 

remoção do contéudo proteico que poderá estar em excesso no vinho, e calculando a dose 

adequada de bentonite poderemos corrigir a cor para os valores exactos que são desejados 

                                                 
14

SPENCE, G. (1998). O guia do vinho do Porto, p. 36-43. 
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 «A gelatina, por sua vez, irá contribuir para o arredondamento do vinho, eliminando 

os taninos duros, permitindo ainda uma clarificação rápida e eficaz, deste modo evitando 

também o uso de uma dose de bentonite excessiva. Este produto enológico poderá ser uma 

gelatina à base de peixe (ex: Aquacol), ou à base de porco (ex: Gecoll).»15 

 Não existe limite legal para o uso de produtos enológicos destinados à colagem. 

 

7 – Adição de ácido metatartárico 

 Um dos grandes problemas actualmente na indústria do vinho é o aparecimento de 

cristais de bitartarato de potássio no fundo da garrafa e também, em menor extensão de 

tartarato de cálcio, sendo também de salientar que este fenómeno é natural e pode ocorrer 

durante a vinificação e conservação do vinho. Apesar de não constituírem qualquer perigo 

para a saúde humana, podem levar a prejuízos económicos, já que o consumidor poderá ver 

a percepção sobre o vinho alterada. 

Este fenómeno envolve três fases distintas: supersaturação, nucleação e 

crescimento dos cristais. Evidentemente que parâmetros analíticos como pH, temperatura, 

grau alcoólico e composição coloidal do vinho irão influenciar positiva ou negativamente a 

formação desses mesmos cristais. 

Este produto enológico, tal como o nome indica, é obtido através do ácido tartárico, o 

mais abundante na uva. 

Inibe a formação dos núcleos, sendo essa inibição tanto maior quanto maior for o 

índice de esterificação. A duração do efeito protector do ácido metatartárico é fortemente 

condicionada pela temperatura do meio de conservação. Quanto mais alta for a 

temperatura, mais rapidamente este se hidrolisa, desaparecendo o seu efeito protector. 

Legalmente a dose máxima admitida é de 10 g/hL. 

 Este produto é utilizado para prevenir a instabilidade tartárica e a consequente 

precipitação no vinho de cristais. 

9 – Engarrafamento – adição em linha de engarrafamento de 1,5 mL/hl de goma-arábica  

 «Formada por polissacáridos extraídos normalmente de origem vegetal, a goma-

arábica é uma ferramenta essencial para os enólogos que recorrem às suas propriedades 

há já bastante tempo. O seu interesse está relacionado com a capacidade de prevenir 

futuras turvações e impedir que ocorram precipitações através de casses metálicas e 

                                                 
15

NAVARRE, C. (1997). Enologia - técnicas de produção de vinho, p. 215-229. 
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colóides corantes instáveis. Para além de conferir a dita estabilidade superior no vinho, pode 

ainda contribuir para o melhoramento da prova. Através da reacção dos polissacáridos, que 

a constituem, com taninos mais agressivos do vinho, este pode sofrer o dito 

arredondamento, desta forma melhorando as suas características.»16 

 Recentes estudos demonstram ainda a capacidade da goma-arábica em contribuir 

para a prova ainda mais do que se calculava. Este produto pode interagir no vinho de duas 

formas:  

- formação de ligações químicas com moléculas orgânicas de vários tipos 

(aromas e ácidos orgânicos em primeiro lugar); 

- pode influenciar a velocidade de transferência de massa, e em particular, a 

redução da transferência de moléculas orgânicas, como os aromas, da massa líquida 

ao aparelho olfactivo. 

 Estes dois fenómenos actuam de forma concomitante e acima de tudo são 

imprevisíveis pelo que o vinho pode sair beneficiado, prejudicado ou não sofrer qualquer 

alteração proveniente destas reacções, dependendo sempre do tipo de goma-arábica 

utilizada, mas também da composição do vinho com que estamos a trabalhar. 

 Sendo o vinho um produto em que a análise sensorial é tão importante, e 

principalmente a composição aromática que o constitui, temos de tomar atenção a forma 

volátil em que os aromas se encontram na altura de utilizar este produto, que tanto pode 

ajudar a evidenciá-los como a atenuá-los. 

 Por último, é um produto que apresenta um índice de colmatagem muito baixo, um 

factor importante para o filtro da linha de engarrafamento. 

 Não existe limite legal para este produto enológico. 

10 – Teste à estabilidade na linha de engarrafamento. 

 Este teste trata-se de uma avaliação interna da empresa. O objectivo será certificar-

se que o produto final não possui defeito no que diz respeito a instabilidades. De realçar que 

todos os vinhos são sujeitos aos dois testes. 

 Para isso, tal como descrito em materiais e métodos, na altura do engarrafamento 

uma garrafa é recolhida da linha para realizar estes testes. 

                                                 
16

 Cf. Enartis.com.pt e Proenol.pt, separador de produtos enológicos/agentes estabilizantes. 
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 O primeiro, na arca frigorífica, para averiguar a estabilidade tartárica e de matéria 

corante. 

 O segundo para avaliar a estabilidade proteica. 

6.2 Tawny 

1 – Vinhos escolhidos com IC <10. 

2– Envelhecimento em balseiros durante 1 – 2 anos. 

3 – Constituição do lote em proveta. 

 Análise dos seguintes parâmetros: título alcoolométrico volumétrico, baumé, massa 
volúmica e intensidade corante. 

4– Constituição do lote em cuba  

 Análise completa: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos málico e 
acético. 

 Correcção, para valores referência tabelados, de TAV, Bé, SO2 total, IC, acidez total 
e pH. 

5 – Colagem com bentonite e gelatina. 

 Doses Bentonite - entre 40 a 80 g/hL 
  Gelatina - 40 a 100 g/hL 

 O vinho permanece em colagem cerca de 4 semanas. 

6 – Etapa “antes filtração tangencial” 

 Análise completa ao vinho: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos 
málico e acético. 

7 – Etapa “após filtração tangencial” – análise completa ao vinho e turvação (NTU) 

8 – Adição de ácido metatartárico – 9 g/hL 

9 – Vinho “Pronto a engarrafar” – em caso de não engarrafamento, o vinho é alvo de uma 
análise mensal + NTU para acompanhar a sua evolução. 

10 – Engarrafamento – adição de 1,5 mL/hL de goma-arábica na linha. 

11 – Durante o engarrafamento, uma garrafa é retirada da linha para testes à estabilidade 
tartárica, proteica e corante. 
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6.2.1. Tawny – discussão 

2 – Envelhecimento em balseiros durante 1 – 2 anos e loteamento do vinho 

 Ao longo destes anos, cada balseiro é sujeito a uma análise bimestral no laboratório. 

Avaliam-se os seguintes parâmetros: acidez volátil, ácido málico, SO2 total e cada balseiro é 

provado. Deste modo, o envelhecimento de todos os vinhos no que respeita a análise 

química e sensorial, é acompanhado correctamente. 

 «Durante o período de envelhecimento o vinho sofre o seu processo natural de 

evolução. Gradualmente perde o seu tom original tinto, e adquire, através de uma suave 

oxidação, uma coloração castanho-avermelhada»17, adquirindo as características 

organolépticas desejadas para o estilo. 

 «Durante o envelhecimento assistimos à evolução a cor. Os taninos originam formas 

poliméricas que melhoram as qualidades sensoriais, mas que precipitam com o tempo, em 

quantidades fracas.»18 Podem condensar-se com proteínas, polissacáridos, mas mais 

importante com antocianinas, formando um complexo colorido estável que não sofre 

variações de cor, mesmo com mudança do pH. A par disso, as antocianinas, podem reagir 

com o ácido tartárico, formando um complexo que sofre arrastamento. Sucede o mesmo 

com as proteínas e polissacáridos, que originam um colóide também ele responsável pela 

precipitação da matéria corante durante o envelhecimento em madeira. 

4 – O processo de realização de um novo lote é o seguinte: 

 Uma cuba com o vinho já lotado vê o seu volume dividido em duas cubas. Estas 

duas cubas são atestadas com novo vinho, realizando assim o novo lote. Uma cuba é 

colada e a outra continua o envelhecimento nos balseiros 

           Desta forma, permite que o novo lote se assemelhe ao anterior quer em termos 

analíticos quer em termos sensoriais e assim é possível manter sempre o mesmo perfil do 

vinho, permitindo fornecer ao cliente, de forma constante, sempre o mesmo produto. 

 

 

8 – Adição de ácido metatartárico 

                                                 
17

SPENCE, G. (1998). O guia do vinho do Porto, p. 36-43. 
18

SPENCE, G. (1998). O guia do vinho do Porto, p. 36-43. 
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 Processo já descrito no estilo ruby. 

10 – Engarrafamento – adição em linha de engarrafamento de 1,5 mL/hL de goma-arábica 

 Processo já descrito no estilo ruby. 

11 – Testes à estabilidade na linha de engarrafamento. 

 Processo já descrito no estilo ruby. 

6.3. Branco 

1 – Uvas/vinho sempre do ano de colheita. 

2 – Constituição do lote em proveta 

 Análise dos seguintes parâmetros: título alcoolométrico volumétrico, baumé, massa 
volúmica e intensidade corante. 

3 – Análise OK. Constituição do lote em cuba 

 Análise completa: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos málico e 
acético. 

 Correcção, para valores referência tabelados, de TAV, Bé, SO2 total, IC, acidez total 
e pH. 

4 – Teste à estabilidade proteica 

5– Análise OK. Colagem com bentonite e gelatina. 

 Doses Bentonite - entre 40 a 80 g/hL 
  Gelatina - 40 a 80 g/hL 

 O vinho permanece em colagem cerca de 3 semanas. 

5 – Etapa “antes filtração tangencial” 

 Análise completa ao vinho: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos 
málico e acético. 

6 – Etapa “após filtração tangencial” – análise completa ao vinho e turvação (NTU). 

7 – Adição de ácido metatartárico – 9 g/hL 

8 – Vinho “Pronto a engarrafar” – em caso de não engarrafamento, o vinho é alvo de uma 
análise mensal + NTU para acompanhar a sua evolução. 

9 – Engarrafamento – adição em linha de engarrafamento de 1,5 mL/hL de goma-arábica. 

10 – Durante o engarrafamento, uma garrafa é retirada da linha para testes à estabilidade 
tartárica, proteica e corante. 
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6.3.1. Branco - discussão 

4 – Teste à estabilidade proteica 

 A quantidade de proteína existente no mosto e no futuro vinho depende de inúmeros 

factores: casta, riqueza azotada do solo, grau de maturação da uva, terroir, entre outras. 

 Neste estilo de vinho, contrariamente aos dois já discutidos, pauta-se a falta de uma 

concentração de polifenóis adequada. Enquanto em uvas tintas a existência de taninos 

inviabiliza a precipitação do excesso de matéria proteica, por combinação destes com 

proteínas, em vinhos brancos isso não ocorre. Aliando esse factor ao facto de um vinho 

branco em termos estéticos ser mais facilmente detetado um defeito deste tipo, estamos 

perante um problema grave se não formos precavidos. É, portanto de extrema importância a 

realização deste teste nesta fase.  

 Para além disso, este teste permite determinar calcular a quantidade de bentonite a 

aplicar na colagem. 

5 – Colagem com bentonite e gelatina. 

Processo já descrito nos estilo ruby e tawny. 

7 – Adição de ácido metatartárico – 9 g/hL. 

Processo já descrito nos estilo ruby e tawny. 

9 – Engarrafamento – adição em linha de engarrafamento 1,5 mL/hL de goma-

arábica. 

Processo já descrito nos estilo ruby e tawny. 

10 – Testes à estabilidade na linha de engarrafamento. 

Processo já descrito nos estilo ruby e tawny. 
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6.4. Rosé 

1 – Uvas/vinho sempre do ano de colheita. 

2 – Constituição do lote em proveta 

 Análise dos seguintes parâmetros: título alcoolométrico volumétrico, baumé, massa 
volúmica e intensidade corante. 

3 – Análise OK. Constituição do lote em cuba 

 Análise completa: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos málico e 
acético. 

 Correcção, para valores referência tabelados, de TAV, Bé, SO2 total, IC, acidez total 
e pH. 

4 – Análise OK. Colagem com bentonite e gelatina. 

 Doses Bentonite - entre 40 a 80 g/hL (poderá ser usado PVPP) 
  Gelatina - 40 a 80 g/hL 

 O vinho permanece em colagem cerca de 3 semanas. 

5 – Etapa “antes filtração tangencial” 

 Análise completa ao vinho: TAV, Bé, MV, IC, SO2 total, pH, acidez total, ácidos 
málico e acético. 

6 – Etapa “após filtração tangencial” – análise completa ao vinho e turvação (NTU). 

7 – Adição de CMC – 9 g/hl 

8 – Vinho “Pronto a engarrafar” – em caso de não engarrafamento, o vinho é alvo de uma 
análise mensal + NTU para acompanhar a sua evolução. 

9 – Engarrafamento – adição em linha de engarrafamento 1,5 mL/hL de goma-arábica. 

10 – Durante o engarrafamento, uma garrafa é retirada da linha para testes à estabilidade 
tartárica, proteica e corante. 

6.4.1. Rosé - discussão 

4 – Colagem com bentonite e gelatina. 

Processo já descrito nos estilo ruby, tawny e branco.  

7 – Adição de CMC – 9 g/hL. 
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Com acção similar ao ácido metatartárico, atua como inibidor da formação de cristais 

de bitartarato de potássio e tartarato de cálcio, impedindo a instabilidade tartárica. 

 Previamente ao uso deste produto é necessário ter alguns cuidados como a 

estabilização proteica do vinho e a exclusão de resíduos de proteínas clarificantes. 

 Esta é uma boa alternativa ao ácido metatartárico, pois o CMC poderá causar alguns 

problemas em tintos e brancos (cor e proteínas), sendo que neste estilo de vinho esse 

problema não é tão pertinente. 

 O PVPP, como alternativa ao CMC, confere uma protecção mais longa e previne o 

amarelecimento do Rosé. 

9 – Engarrafamento – adição em linha de engarrafamento 1,5 mL/hL de goma-arábica 

Processo já descrito nos estilos ruby, tawny e branco. 

10 – Testes à estabilidade na linha de engarrafamento. 

Processo já descrito nos estilos ruby, tawny e branco 
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7. Materiais e métodos  

 Todos os métodos, materiais usados e aparelhos mencionados são os existentes no 

laboratório da Gran Cruz. 

7.1. Determinação de ácido acético, ácido málico e glucose-frutose 

 Para a determinação destes três parâmetros analíticos é utilizado no laboratório o 

aparelho Miura One, um analisador automático para a realização de testes bioquímicos. 

 

Ácido acético - método enzimático UV (método OIV-MA-AS313-02, tipo I) 

Princípio químico do método 

A enzima acetil-CoA sintetase (ACS) catalisa a reacção do ácido acético com a 

coenzima A (CoA) na presença de adenosina trifosfato (ATP), produzindo acetil-CoA. 

 

Acetato + ATP + Coa              acetil-Coa + AMP + PP 

A enzima citrato sintetase (CS) catalisa a reacção de acetil.CoA e do oxaloacetato 

para formar citrato. 

Acetil-CoA + oxaloacetato + H2O              citrato + CoA 

           O oxaloacetato, consumido nesta reacção, forma-se a partir do ácido L-málico na 

presença de malato desidrogenase da seguinte forma: 

L-Malato + NAD+              oxaloacetato + NADH + H+ 

  

           O incremento da concentração de NADH é quantificado a 340 nm, sendo esta a base 

do cálculo da concentração de ácido acético na amostra, que é directamente proporcional à 

concentração de NADH. 
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Ácido L-Málico - método enzimático UV 

Princípio químico do método (método OIV-MA-AS313-11, tipo II) 

A enzima L-Malato desidrogenase (L-MDH) catalisa a oxidação do ácido L-málico a 

oxaloacetato com a concomitante redução de NAD+. 

L-málico + NAD+             oxaloacetato + NADH + H+ 

Esta reacção anterior está acoplada a uma reacção de transaminação: 

Oxaloacetato + L-Glutamato            L-Aspartato + α – cetoglutarato 

 

O aumento da absorvância a 340 nm devido à formação de NADH é directamente 

proporcional à concentração de ácido L-málico da amostra. 

 A remoção do oxaloacetato da reacção muda o equilíbrio da reacção a favor a 

oxidação do ácido málico. 

 

D-Glucose + D-Frutose - método enzimático UV (método OIV-MA-AS311-02, tipo II) 

Princípio químico do método 

 Hexoquinase (HK) catalisa a fosforilação da D-Glucose e D-Frutose mediante a 

presença de ATP. 

D-glucose + ATP             glucose-6-fosfato + ADP 

D-frutose + ATP              frutose-6-fosfato + ADP 

           A glucose-6-fosfato e a frutose-6-fosfato, respectivamente, assim como ADP são 

produtos das reacções supracitadas. 

           Frutose-6-fosfato é convertida em glucose-6-fosfato na presença de isomerase 

fosfoglucose (PGI) 

Frutose-6-fosfato             glucose-6-fosfato 
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G6PDH 

          Na presença de desidrogenase glucose-6-fosfato (G6PDH), glucose-6-fosfato é 

oxidada por NADP; 6-fosfogluconato (G6P) e NADPH são produtos de reacção como 

demonstrados de seguida: 

G6P + NADP            6PG + NADPH + H+ 

  

O aumento de absorvância a 340 nm devido à formação de NADPH é directamente  

proporcional à concentração de D-glucose + D-frutose na amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Determinação do título alcoolométrico volumétrico, baumé e massa volúmica 

 Esta análise é realizada com o aparelho da marca Anton Paar desginado por 

Alcolyzer ME – Alcohol Measuring Module. 

 Este aparelho utiliza radiação próxima do infra-vermelho (NIR) para a medição do 

álcool com uma repetibilidade de 0,01 % V/V. Adicionalmente fornece ainda dados sobre a 

massa volúmica e baumé do vinho que está a ser analisado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Equipamento Miura One utilizado no laboratório. 

Figura 21 – Equipamento Alcolyzer ME utilizado no 
laboratório. 
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7.3. Determinação do teor de SO2 total e SO2 livre 

 O SO2 como composto dos mais utilizados nesta indústria sofre uma extensa 

avaliação ao longo de todo o processo de vinificação, para garantir uma protecção 

adequada ao vinho, mas também para nos certificarmos que os seus valores não 

ultrapassam o limite legal estabelecido, nem afetam a qualidade do vinho na prova.  

 O método utilizado trata-se de uma titulação por iodometria (método OIV-MA-AS323-

04B, tipo IV), realizado através de um titulador automático (Crison). 

 

7.4. Determinação do pH e acidez total 

 A acidez total e o pH são dois parâmetros muito importantes no vinho. Uma boa 

acidez, bem incorporada, contribui para o melhoramento do vinho no que respeita às suas 

características organolépticas e consequentemente a uma melhor prova. Para além disso, 

um vinho que apresente um pH também ele adequado, fornece mais garantias ao enólogo 

de que este se encontra minimamente protegida contra ataques microbiológicos. 

 «Os ácidos são moléculas que podem ceder os seus electrões (H+) a uma solução. 

Através de uma titulação com hidróxido de sódio (NaOH) “os protões são “arrancados” 

ácidos podendo-se assim determinar a acidez total potencial de uma solução.»19 Para a 

determinação do pH recorre-se ao método OIV-MA-AS313-15, tipo I. 

 Para determinação da acidez total recorre-se ao método OIV-MA-AS313-01, tipo I. 

 Novamente estas análises são realizadas num titulador automático (Crison). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

Cf. PROENOL. Vindima 2017, p. 42-44. 

Figura 22 – Titulador automático Críson. 
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 7.5. Determinação da intensidade e tonalidade  

É de extrema importância quando falamos de vinhos como tawny, ruby, reserva, branco, 

rosé, LBV entre muitas outras categorias. Para cada categoria, existe um intervalo bem 

definido de valores de IC e tonalidade onde esse vinho terá de estar inserido conforme o seu 

estilo. 

 Evidentemente, o espectrofotómetro é uma ferramenta essencial, que nos indica a 

absorvância dos vinhos em vários comprimentos de onda, neste caso, 420, 520 e 620 nm, 

enquanto: 

 IC = Ab 420nm + Ab 520nm + Ab 620 nm 

 Ton = 
Ab 420

Ab 520
 

 Para o estilo rosé recorre.se ainda ao método CIELAB para a determinação destes 

dois parâmetros. É um modelo matemático que apresenta as cores perceptíveis em três 

dimensões. Permite como resultado final termos uma visão diferente da cor do vinho, mas 

acima de todo termos mais informação com a qual podemos trabalhar. 

7.6. Teste à estabilidade proteica 

 São realizados dois testes de estabilidade proteica com dois métodos diferentes: o 

método A e o método B. 

 O protocolo é o mesmo para os dois métodos: 

1) Medir para um frasco 100 mL de amostra. 

2) Adicionar 1 g de ácido ascórbico. 

3) Fazer leitura de turbidez (NTU0). 

4) Adicionar 2,5 mL de tanino gálico (só para método A), misturar bem. 

5) Ligar o banho-maria e esperar que atinge 80 ºC. 

6) Colocar a amostra no banho-maria a 80 ºC durante 30 minutos. 

7) Deixar arrefecer (uma hora) num banho-maria com água-fria, até ficar à temperatura 

ambiente. 

8) Fazer leitura da turbidez (NTU30). 

 As proteínas do vinho precipitam sob a acção de calor e em contacto com taninos. 

Combinando esses dois factores, a susceptibilidade do vinho a instabilidade proteica é 

rapidamente medida num método eficaz como este. Adiciona-se também ácido ascórbico 

para evitar a formação de casse férrica. 



  Relatório de estágio – Gran Cruz 
   FCUP 

54 

 

 Realizam-se duas medições no turbidímetro: NTU0 e NTU30, a 0 e 30 min 

respectivamente: 

 Se NTU30 – NTU0  > 2, vinho está instável. 

 Se NTU30 – NTU0 < 2, vinho está estável. 

 É importante que para o método B o resultado seja estável, enquanto para o método 

A, por ser mais rigoroso, por vezes o resultado não indica uma completa estabilidade. 

 

7.7. Teste à estabilidade tartárica, proteica e de matéria corante. 

Este é um teste de verificação, para a empresa perceber se o vinho foi 

comercializado da forma adequada.  

Para isso, uma garrafa da linha de engarrafamento é recolhida (por isso é um teste 

de verificação) para ser submetida a dois testes de estabilidade. O primeiro teste consiste 

na colocação de uma amostra em estufa a 40 º C durante 7 dias e através de inspecção 

visual verificar se o vinho turvou, revelando desse modo a instabilidade proteica. 

O segundo teste realizado diz respeito à estabilidade tartárica e corante. Uma 

amostra é colocada num congelador a uma determinada temperatura negativa, perto do 

ponto de congelação, respeitando o ponto crioscópico da bebida. 

Sabendo que, para os vinhos se calcula da seguinte forma: 

T º C = - 
TAV

2
 -1 

É possível verificar que para um vinho do Porto com grau alcoólico de 20 %, 

congelará a cerca de -11 º C. O teste deverá ser feito a - 10 º C. 

7.8. Teste à qualidade das rolhas 

 Como é de esperar para uma empresa que preze a qualidade do seu produto final, 

esta não pode apenas analisar o vinho que produz. Como tal averiguar a qualidade das 

rolhas compradas, com o objectivo de detectar lotes com defeito que possam transmitir esse 

defeito ao vinho, é essencial. 
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De acordo com o seguinte quadro iniciamos o teste: 

Quadro 3 - Protocolo que relaciona o número de rolhas do lote com a quantidade de tinas necessárias. 

Tamanho do lote 
Quantidade de rolhas por 

tina 
Nº de tinas 

281 – 500 8 2 

501 – 1 200 13 2 

1 201 – 3 200 20 2 

3 201 – 10 000 16 + 16 3 

10 001 – 35 000 20 (2x) + 10 4 

35 001 – 150 000 20 5 

150 001 – 500 000 20 (6x) + 5 8 

500 001 - mais 20 11 

  

 De acordo com o tamanho do lote, em número total de rolhas, são fornecidos através 

da tabela, os dados necessários para este teste. Para um lote de 150 001 rolhas, 

precisaríamos por exemplo de 8 tinas para colocar as rolhas. Neste caso, em cada tina 

existe uma suporte que alberga 20 rolhas que permanecem mergulhadas na água durante o 

tempo necessário, não sendo obrigatório nos guiarmos pela segunda coluna do quadro 3. 

As tinas possuem 150 mL de água destilada onde as rolhas serão mergulhadas 

durante um dia. Uma tina, a de controlo, apenas permanece com água destilada. 

 No dia seguinte, cerca de 50 mL do líquido são colocados num copo de prova.  

 Obrigatoriamente três provados avaliam o lote como: Conforme ou Não Conforme. 

Se dois dos três provadores não detectarem defeitos então o lote de rolhas fica aprovado e 

pronto a ser utilizado no engarrafamento. 

 

  

Figura 23 - Fotografia tirada no laboratório 
exemplificativa do teste à qualidade das rolhas 
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7.9. Teste às pectinas do mosto 

 

Procedimento 

1 – Adicionar 2,5 mL de vinho ou mosto a um tubo de ensaio. 

2 – Adicionar 5 mL de álcool acidificado com ácido clorídrico. 

3 - Misturar gentilmente durante 5 minutos. Ler o resultado. 

4 – Se o tubo apresentar flóculos, resultado positivo, ainda restam pectinas em solução. 

      Se o tubo não apresentar flóculos, resultado negativo, não existem quaisquer pectinas 

em solução. Podemos avançar para a flotação. 
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8. Conclusão 

Durante todo o estágio tive oportunidade de desenvolver inúmeras tarefas. Acima de 

tudo pude experienciar como opera uma empresa desta magnitude no seu dia-a-dia.  

Focando-me apenas no laboratório, sinto que abandono o mesmo com o sentimento 

de dever cumprido. Para além de ter aprendido a trabalhar em equipa e num ambiente 

destes, senti que ao longo do tempo me foram confiadas cada vez mais responsabilidades. 

Se neste mesmo dia integrasse um outro laboratório estaria perfeitamente à vontade e apto 

para assumir funções no mesmo. 

Desde as análises mais básicas com tituladores automáticos, a trabalhar com o 

FTIR, o MIURA, a fazer as análises à bancada, todos os testes de estabilidade realizados, a 

fazer ensaios de elaboração de lotes, nomeadamente para aprovação no IVDP, a correcção 

desses mesmos lotes, os ensaios de colagem e a sua posterior análise, a preparação de 

provas e o seu posterior tratamento estatístico e o trabalho com o software informático 

ViniGest, tive a oportunidade de realizar todas estas tarefas repetidas vezes, entre outras. 

Para além dos meses de laboratório, também estive um mês no armazém onde pude 

principalmente ver todos os processos e tratamentos que os diversos sofrem em cada fase 

do seu processo de estabilização. 

Acima de tudo, não me senti um peso, muito pelo contrário, senti que a Gran Cruz 

me deu a liberdade para errar, para me desenvolver como profissional, o que me permitiu 

evoluir e aprender como nunca teria imaginado. 
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10:15h) 
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10. Anexos 

 

10.1. Anexo I – Tabelas de classes de doçura e cor do vinho do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Classes de doçura do vinho do Porto. (fonte: www.ivdp.pt) 

Figura 25 – Classes de cores do vinho do Porto. (fonte: www.ivdp.pt) 
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10.2. Anexo II - Fichas técnicas de produtos enológicos 

Ficha técnica de ácido metatartárico 

  



  Relatório de estágio – Gran Cruz 
   FCUP 

63 

 

 

Ficha técnica Bentonite Electra 
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Ficha técnica Aquacol 
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Ficha técnica CMC 

  



  Relatório de estágio – Gran Cruz 
   FCUP 

66 

 

Ficha técnica Gecoll Supra 

 

 

Ficha técnica de Gelflot – dose aplicada de 25 g/hl 
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Ficha técnica Gelflot  



  Relatório de estágio – Gran Cruz 
   FCUP 

68 

 

Ficha técnica Vegecoll 
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Ficha técnica de Vinoclear  
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Anexo III 

Tabela de especificações Gran Cruz 


