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Resumo 

 

A qualidade da espuma é um dos primeiros parâmetros avaliados pelos 

consumidores de vinhos efervescentes para determinar a sua preferência. O teor em 

manoproteínas é um dos fatores que mais afeta a qualidade da espuma nos 

espumantes. No entanto, as manifestações do seu efeito surgem após a autólise das 

leveduras depois de 12 a 18 meses de estágio, incrementando o custo de produção 

deste tipo de vinho. 

Neste trabalho testou-se a adição dos produtos manoproteicos comerciais Release 

Crispy e Release Round para mimetizar o vinho espumante num ambiente pós-autólise, 

com o objetivo de obter um espumante com características de espuma e organoléticas 

similares ao convencional, mas com um reduzido tempo de estágio.  

Na análise à qualidade da espuma verificou-se que ambos os produtos conduziram 

à produção de espumantes com valores de altura máxima de espuma (HM) e 

estabilidade da espuma (TS) superiores aos do espumante controlo, com apenas 3 

meses de estágio. Nos tratamentos com R. Crispy os valores de HM variaram entre 17,5 

e 20,4 cm e os de TS entre 70,6 e 89,2 s. Com o produto R. Round obtiveram-se valores 

entre 22,1 e 22,3 cm e entre 121,4 e 165,6 s, respetivamente para o HM e TS. 

Adicionalmente, para este último produto foi também verificada a existência de uma 

correlação positiva entre a concentração de manose e o parâmetro TS.  

Na prova sensorial, a preferência dos provadores pelos espumantes com a adição 

de R. Crispy e R. Round confirma o potencial destes produtos para a produção de vinho 

espumante de qualidade com um tempo de estágio reduzido.  

 

 

 

Palavras chave: Espuma, Produtos enológicos, Release Crispy, Release Round, 

Análise sensorial, Mosalux, Manoproteínas 
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Abstract 

 

Foam quality is one of the first parameters evaluated by the consumers to define the  

sparkling wines preference. The amount of mannoproteins is one the factors that have 

more influence on sparkling wines’ foam quality. However, their effects appear after the 

autolysis that occurs between aging time of 12 and 18 months, resulting in high 

investment to produce a sparkling wine with the desired characteristics.  

In this work, it has been tested the addition of the mannoproteic products Release 

Crispy and Release Round to mimic the sparkling wine in a post-autolysis environment 

in order to obtain a sparkling wine with foam and organoleptic attributes similar to those 

of the conventional one, but with reduced aging time.  

In the foam quality analysis, it was observed that both products led to the production 

of sparkling wines with values of maximum foam height (HM) and foam stability (TS) 

higher than the values of control sparkling wine, with just three months of aging. With R. 

Crispy, the HM values ranged between 17.5 and 20.4 cm and the TS ones were from 

70.6 to 89.2 s. With R. Round it was obtained a HM of 22.1-22.3 cm and a TS of 121.4-

165.6 s. Moreover, a positive correlation was found between the mannose concentration 

and the parameter TS. 

Sensory analysis showed that sparkling wines with R. Round e R. Crispy were the 

preference of the judges. This confirms the potential of both products to achieve high 

quality sparkling wines with reduced aging time. 

 

 

KEY WORDS: Foam, Release Crispy, Release Round, Sensory analysis, Mosalux, 

Mannoproteins 
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I. Introdução 
Nos últimos anos, tem sido referido o contributo positivo das manoproteínas para 

estabilidade e capacidade de formação da espuma em vinhos espumantes. No entanto, 

a manifestações do efeito das manoproteínas surge após a autólise das leveduras que 

ocorre entre os 12 a 18 meses de estágio implicando, por este motivo, gastos avultados 

para a obtenção de espumante com as características desejadas ao nível da espuma e 

dos atributos sensoriais.  

Neste contexto, surge a necessidade de criar produtos enológicos que contenham 

estes polissacarídeos para testar se a sua adição ao vinho base, imediatamente antes 

da segunda fermentação, resulta na produção de espumantes de elevada qualidade 

num curto espaço de tempo. A hipótese é que estes produtos desenvolvam no vinho um 

ambiente pós autólise sem a obrigatoriedade de aguardar largos meses de estágio. 

A Proenol é, precisamente, uma empresa pioneira que coloca a biotecnologia ao 

serviço da enologia otimizando a produção de vinho.  

Para o efeito acima indicado, esta empresa comercializa dois produtos constituídos 

essencialmente por manoproteínas – o Release Crispy e o Release Round.   

Este trabalho foi desenvolvido para testar se, de facto, a adição destes produtos no 

vinho base resulta num melhoramento da qualidade da espuma e das características 

sensoriais de espumante com tempo de estágio reduzido. Ao nível da correlação entre 

a concentração de manoproteínas e os parâmetros de espumabilidade e estabilidade 

da espuma (HM, HS e TS) existe, ainda, alguma discordância entre os trabalhos já 

publicados. Assim, pretende-se, igualmente, compreender melhor a influência das 

manoproteínas nestes três parâmetros. 

Para avaliar objetivamente a capacidade de formação da espuma (HM) e a sua 

estabilidade (HS e TS) recorreu-se a um equipamento adaptado do Mosalux da 

Universidade de Aveiro que permite quantificar objetivamente três parâmetros da 

espuma – altura máxima (HM), altura de estabilização (HS) e tempo de estabilidade 

(TS). Os parâmetros de espumabilidade (HM e HS) e estabilidade (TS) foram 

correlacionados com a quantidade de manose quantificada no material polimérico por 

cromatografia em fase gasosa (GC-FID) a fim de relacionar os diferentes parâmetros da 

espuma com a concentração das manoproteínas.  

Adicionalmente, realizaram-se provas organoléticas no sentido de avaliar a influência 

destes produtos na qualidade sensorial dos espumantes. 
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No final, para melhor compreender as diferenças obtidas nos resultados entre os 

espumantes suplementados com ambos os produtos enológicos, procedeu-se à 

identificação e quantificação dos hidratos de carbono presentes nos dois aditivos.  

 

O trabalho realizou-se na empresa Global Wines, a principal empresa exportadora 

de vinho na região do Dão e com forte produção de vinho espumante, que viu neste 

trabalho a possibilidade de melhorar mais ainda a qualidade dos seus produtos. 
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II. Revisão Bibliográfica  
 

1. Vinho Espumante  

O vinho espumante é definido de acordo com o Regulamento (CE) nº 1493/1999 

como “o produto obtido por primeira ou segunda fermentação alcoólica de uvas frescas, 

mostos ou vinhos, caracterizado, quando se procede à abertura do recipiente, por um 

desprendimento de anidrido carbónico, proveniente exclusivamente de fermentação, e 

que, conservado à temperatura de 20 °C em recipientes fechados, acusa uma 

sobrepressão, devido ao anidrido carbónico em solução, igual ou superior a 3 bar”. 

Simplificando, o vinho espumante caracteriza-se pela espuma produzida aquando da 

abertura da garrafa que resulta da descompressão do CO2, produto natural da 

fermentação alcoólica.  

O processo de produção de um vinho espumante implica, sempre, duas 

fermentações: uma primeira para obtenção do vinho base, e uma segunda fermentação 

para a formação de CO2 que, como mencionado em cima, caracteriza um vinho 

espumante. 

Os diferentes métodos que existem para a produção de vinho espumante apenas 

diferem na forma como se conduz a segunda fermentação. Os mais utilizados são o 

método contínuo, o método Charmat e o método clássico (Cardoso, 2005). 

No método contínuo, a segunda fermentação ocorre em recipientes de grandes 

dimensões ligados entre si, com contínua entrada e saída de vinho. A fermentação 

decorre sob pressão constante e por um período mínimo de 18 dias (Cardoso, 2005). 

O método Charmat, também denominado método de cuba fechada, caracteriza-se 

pela segunda fermentação ocorrer em cubas fechadas de grandes dimensões nas quais 

é possível regular a temperatura de fermentação e, no final, fazer a estabilização do 

vinho por frio (Cardoso, 2005). 

O método clássico, cujo esquema das etapas de produção se encontra na figura 1, 

distingue-se dos restantes pelo facto da segunda fermentação ocorrer na garrafa. Este 

método será visto com mais detalhe pois foi o método utilizado neste trabalho. 
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1.1 Produção do vinho base 

A produção do vinho base, cujas etapas se encontram rodeadas a azul na figura 1, é 

semelhante à produção de um vinho branco que não se destine à produção de 

espumante, salvo a fermentação malolática que usualmente não é feita nesses tipos de 

vinho.  

Na produção de vinho espumante, é comum proceder-se à produção de vinho base 

rosé e vinho base branco. As etapas de produção de ambos são as mesmas (Figura 1), 

com acréscimo de uma etapa no caso do vinho rosé relacionada com a obtenção da cor 

que pode ser feita de três métodos diferentes: por maceração, por sangria ou por 

prensagem.  

O método de maceração é idêntico ao processo de produção de mosto tinto, ou seja, 

as películas das uvas ficam em contacto com o mosto até se atingir a cor pretendida, 

sendo que para vinhos rosés o tempo de maceração é de horas e para vinhos tintos 

pode ser dias ou semanas (Stevenson, 2005). 

Pelo método de prensagem as uvas tintas são prensadas e em função da pressão 

de prensagem assim o mosto será mais ou menos corado; já o método por sangria o 

vinho é prensado pelo peso das próprias uvas (Stevenson, 2005). 

Abaixo serão descritas as diferentes etapas e respetivos cuidados a ter em atenção 

para a produção do vinho base: vindima, desengace e esmagamento, prensagem, 

clarificação, fermentação, fermentação malolática, e estabilização.  

 

 

 

Figura 1 Esquema das etapas para produção de vinho espumante. Os retângulos a azul dizem respeito à produção de 
vinho base e os quadrados a laranja referem as etapas constituintes do método clássico para fabrico de espumante.  
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Vindima 

A vindima marca o início de todo o processo: erros que ocorram nesta fase serão 

transportados para todas as restantes etapas do procedimento e, em alguns casos, 

poderão mesmo ser amplificados.  

A vindima deve ser precedida por um rigoroso controlo de maturação durante o qual 

se analisam os valores de teor alcoólico provável, acidez total, pH, massa volúmica e, 

nalguns casos, concentração de azoto assimilável e ácido glucónico (indicador da 

presença de Botrytis cinerea) (Donèche, 1989).  

O teor alcoólico provável deverá estar entre 10 e 11 % (v/v), isto porque o vinho base 

sofrerá uma outra fermentação que aumentará cerca de 1,2 a 1,5 % (v/v) o grau alcoólico 

(Cardoso, 2005).  

Relativamente aos valores de acidez total, estes devem situar-se entre 7 e 9 g/L e o 

pH não deverá ser superior a 3,20 para assegurar as condições ideais para o estágio 

sobre borras, uma vez que que, na segunda fermentação o vinho perderá acidez.  

O cumprimento dos valores acima mencionados para os diferentes parâmetros exige 

uma vindima mais precoce comparativamente à data da mesma para vinhos tranquilos, 

o que de acordo com estudos já reportados originam espumantes de melhor qualidade 

(Esteruelas et al., 2014). 

Para a produção de vinho base de espumante é desaconselhável a colheita 

mecânica, pois as uvas devem estar o mais intactas possível, motivo pelo qual se 

aconselha o uso de caixas de vindima de capacidade máxima de 50 kg. Se se optar 

pela vindima mecânica esta deverá ser conduzida durante a noite (Buxaderas & López-

Tamames, 2012). 

É, ainda, importante, assegurar que as uvas estão isentas de Botrytis cinerea, pois a 

presença deste fungo provoca, não só, perdas de efervescência (da ordem dos 20 %) 

que afetam a qualidade da espuma mas, também, perdas ao nível do aroma e da 

capacidade de conservação do vinho, bem como alterações na cor do vinho devido ao 

fenómeno de acastanhamento (Cilindre et al., 2008; Marchal et al., 2001; Marchal et al., 

2006). 

 

Desengace e esmagamento 

Após a vindima, as uvas são transportadas para uma adega onde, após pesagem e 

verificação da qualidade das uvas que usualmente são sujeitas ao desengace e 

esmagamento.  

O desengace consiste na separação do engaço do mosto, grainhas e películas e o 

esmagamento diz respeito ao rebentamento dos bagos para libertação da polpa mas 
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sem desfazer as películas, as grainhas e o engaço no caso em que não se procede, 

previamente, ao desengace. A técnica mais antiga de esmagamento é a pisa 

(esmagamento com o pé) e, em algumas adegas, continua a ser praticada (Cardoso, 

2019). 

Apesar destas operações proporcionarem um maior rendimento dos mostos aquando 

da prensagem, a decisão da prática das mesmas é uma decisão do enólogo, podendo 

optar-se por apenas uma ou, alguns casos, nenhuma procedendo-se, diretamente, à 

prensagem das uvas inteiras (Cardoso, 2019).  

 

Prensagem 

A prensagem tem como objetivo a separação do mosto das partes sólidas (engaço, 

películas, grainhas) e deverá ser o mais suave possível para evitar a extração de 

proteínas e da enzima polifenol oxidase responsável pela oxidação dos compostos 

fenólicos que provoca o escurecimento dos vinhos (Cheynier et al., 1993).  

No caso da produção de vinho base, o produto da prensagem é fracionado em 4 tipos 

à medida que esta operação ocorre. Isto, porque as características do produto da 

prensagem vão variando com a pressão de prensagem aplicada. Primeiro separa-se o 

cuvée que é a fração de melhor qualidade, de seguida o “1º taille”, depois o “2º taille” e, 

por fim, o “rebêche” que é de menor qualidade e que já não se destina à produção de 

espumante. A título de exemplo, num caso em que sejam prensados 4000 kg de uvas, 

o cuvéé corresponderá aos primeiros 2050 L, o “1º taille” aos 410 L seguintes, o “2º 

taille” a 205 L e o “rebêche” será os 200 a 300 L finais (Ribéreau-Gayon et al., 2006).  

 

Clarificação 

Após a extração do mosto, é necessário “limpar o vinho”, ou seja, extrair sedimentos 

e resíduos sólidos que turvam o vinho e que, se existirem no mosto a fermentar, darão 

origem a um vinho com aromas e sabores grosseiros e pouco elegantes. Para isto pode 

recorrer-se a diferentes métodos: sedimentação (também chamada de defecação ou 

débourgage), centrifugação, filtração e flotação. Na produção de vinho espumante deve 

evitar-se a clarificação do vinho por filtração, pois há diversos estudos que referem a 

influência negativa deste processo nas características da espuma - quanto mais 

pequeno for a dimensão do poro maior é o impacto (Mirliss, 2002; Robillard et al., 1993; 

Viaux et al., 1994), uma vez que eliminamos macromoléculas como polissacarídeos e 

proteínas importantes para a espumabilidade e estabilidade do vinho espumante 

(Mirliss, 2002; Robillard et al., 1993; Viaux et al., 1994).(Viaux et al., 1994)(Viaux et al., 

1994)(Viaux et al., 1994) 
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Fermentação 

Após todos os procedimentos acima descritos, o mosto reúne as condições 

necessárias para ser submetido ao processo fermentativo. No entanto, existe por vezes 

a necessidade de corrigir o mosto devido a um possível desequilíbrio do rácio 

açúcar/acidez. Para isto, poderá recorrer-se ao enriquecimento do mosto (aumento de 

teor de açúcar) ou, pelo contrário, à sua acidificação (normalmente com recurso à 

aplicação de ácido tartárico).  

Antes da fermentação, dever-se-á, também, adicionar SO2 ao mosto, para seleção 

das estirpes mais resistentes e que melhor conduzem a fermentação (Saccharomyces, 

Zygosaccharomyces e Saccharomycodes) (Buxaderas & López-Tamames, 2003; 

Cardoso, 2019) e, posteriormente, adicionar leveduras secas ativas na concentração de 

10 a 20 g/hL para uma completa fermentação dos açúcares presentes no mosto 

(Cardoso, 2019). 

A fermentação é o processo pelo qual as leveduras metabolizam a glucose (C6H12O6) 

e a frutose (C6H12O6), presente nas uvas, em piruvato e água e posteriormente o piruvato 

é convertido em etanol (C2H5OH), com libertação de dióxido de carbono (CO2). Este é o 

processo pelo qual o mosto é transformado em vinho (Liger-Belair, 2013).  

Dever-se-á garantir que o processo decorre a temperatura inferior a 20 °C e 

acompanhar a evolução da fermentação por medições diárias da massa volúmica 

(Buxaderas & López-Tamames, 2012; Cardoso, 2005). A estabilização do valor de 

massa volúmica indica que a fermentação terminou, caso se tenha atingido o teor 

alcoólico obtido como provável. Caso contrário a fermentação poderá ter parado e 

dever-se-á atuar rapidamente no sentido de contrariar esse fenómeno. Esta paragem 

poderá dever-se a inúmeros fatores, de entre os quais, temperaturas elevadas (> 30 °C) 

ou temperaturas baixas (< 9 °C), falta de nutrientes e de oxigénio, teor de álcool elevado 

e contaminações (Ribéreau-Gayon et al., 2006).  

 

Fermentação Malolática 

Durante a fermentação malolática ocorre a metabolização de ácido L-málico em ácido 

L-lático (com libertação de CO2) por enzimas de bactérias láticas (Lactobacillus, 

Pediococcus e Oenococcus).  

Esta fermentação conduz a uma diminuição da acidez e à estabilização biológica do 

vinho, e reflete-se no caráter sensorial pela formação de ésteres e compostos voláteis. 

Nos primeiros destacam-se o acetato de amilo, o butirato de etilo e hexanoato de etilo 

que conferem aos vinhos um aroma frutado (Lerm et al., 2010). Nos compostos voláteis 



FCUP 
Avaliação do Impacto da Adição de Dois Aditivos Manoproteicos na Espuma e 

características Organoléticas de Espumantes 

23 

 
destaca-se o ácido 3-metilsulfonil propiónico que confere ao vinho notas de torrefação 

(Lerm et al., 2010). Os vinhos nos quais não ocorre fermentação malolática são mais 

ácidos, com notas de frutos secos e aromas florais cedidos por lactonas (como a δ-

octalactona e a γ-nonalactonea), pelos terpenos (como o nerol e geraniol) e pelas 

vanilinas (de que são exemplo a acetovanilona e o vanilato de etilo (Loscos et al., 2007). 

No entanto, a condução desta fermentação em vinhos base para espumantes é opcional 

e cabe ao enólogo a decisão (Cardoso, 2005).  

 

Estabilização 

A estabilidade de um vinho traduz a capacidade deste se manter límpido ao longo do 

tempo, que é o que se pretende após o engarrafamento (Cardoso, 2019).  

A instabilidade de um vinho, ou seja, a sua turbidez pode resultar da instabilidade 

proteica e/ou da instabilidade tartárica. A primeira resulta da precipitação de proteínas 

naturalmente presentes nas uvas e denomina-se casse proteica (Cardoso, 2005). Já a 

instabilidade tartárica surge da precipitação de sais de bitartarato de potássio e/ou 

tartarato neutro de cálcio (Cosme et al., 2020; Malacarne et al., 2013). 

É de extrema importância garantir que os vinhos se mantêm estáveis quer proteica 

quer tartaricamente, uma vez que a turbidez diminui significativamente o valor comercial 

de um vinho.  

Para garantir a estabilização proteica é muito comum utilizar-se bentonite na primeira 

fermentação, no entanto, no caso dos vinhos espumantes têm-se procurado alternativas 

a este composto devido à diminuição que provoca na estabilidade da espuma (Cardoso, 

2005). No que à estabilização tartárica diz respeito, o método mais usual é a 

estabilização por frio, podendo aplicar-se ácido metatartárico, carboximetilceluloses e, 

mais recentemente, também as manoproteínas têm revelado ser uma estratégia 

promissora (Cardoso, 2005). 

No caso de um vinho base para produção de espumante, os tratamentos para a 

estabilidade serão feitos nos dias precedentes ao engarrafamento. O tratamento para 

corrigir a instabilidade proteica será conduzido no próprio depósito onde o vinho está 

armazenado e o tratamento para correção da instabilidade tartárica poderá ser parte 

constituinte do licor de tiragem como se poderá observar mais adiante. 
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1.2 Segunda fermentação 

Após a conclusão do processo de obtenção do vinho base, este poderá ficar no 

depósito até que se deseje proceder à segunda fermentação para produção do vinho 

espumante. 

Como já mencionado, a produção deste tipo de vinho implica que o vinho base sofra 

uma segunda fermentação que, no caso do método clássico, ocorre dentro da garrafa. 

Para isto é necessário um licor de tiragem que será utilizado no engarrafamento, que 

será seguido de estágio, remuagem, dégorgement, dosagem, atesto, rolhagem, 

museletagem e rotulagem.  

 

Licor de tiragem 

O licor de tiragem é uma solução adicionada ao vinho base imediatamente antes do 

engarrafamento. A sua constituição é ditada pelo enólogo e varia de vinho para vinho 

em função das características finais pretendidas. No entanto, tem de conter, 

invariavelmente, açúcar (sacarose) que é metabolizado pelas leveduras para a 

produção de etanol e dióxido de carbono. Contém, também, aditivos para estimular o 

crescimento das leveduras (sendo os mais comuns os sais de amónia e a tiamina) e um 

adjuvante (como por exemplo a bentonite) para facilitar a deposição das leveduras 

durante a remuagem, no caso de serem utilizadas leveduras livres (Buxaderas & López-

Tamames, 2012).  

Em vez de leveduras livres, podem usar-se leveduras imobilizadas, também 

chamadas leveduras encapsuladas, que neste caso dispensam o passo de remuagem 

(Milicevic et al., 2017). Embora as primeiras aplicações deste tipo de leveduras 

remontem ao sec. XX (Veliky & Williams, 1981; Wada et al., 1979), o recurso às 

mesmas, por parte das adegas, é bem mais recente, devido ao receio de que o agente 

encapsulante pudesse comprometer a qualidade do espumante.  

Yokotsuka e a sua equipa foram os primeiros, em 1997, a comparar a qualidade de 

um vinho produzido com leveduras livres e leveduras encapsuladas, concluindo que 

ambos eram sensorialmente semelhantes (Yokotsuka et al., 1997). 

Nos últimos anos, têm-se realizados alguns estudos com o intuito de esclarecer as 

incertezas relativamente à utilização destes produtos. Embora tenham sido encontradas 

diferenças significativas em parâmetros como o teor alcoólico, o extrato seco e o açúcar 

residual quando comparados os resultados da utilização de leveduras livres com 

leveduras encapsuladas, estas diferenças nunca foram percetíveis ao nível da prova 

sensorial (Milicevic et al., 2017). Apesar de se ter registado uma concentração mais 

elevada de iões cálcio nos espumantes fermentados com leveduras imobilizadas em 
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alginato de cálcio, o que constitui um risco mais elevado para a instabilidade tartárica, 

não se registaram alterações na estabilização destes vinhos (Lerma et al., 2018).  

Assim, a utilização deste tipo de leveduras sugere ser uma alternativa bastante mais 

prática devido à redução do tempo de fabrico e de recursos uma vez que não é 

necessário recorrer à remuagem (Milicevic et al., 2017). 

 

Engarrafamento 

Antes do engarrafamento, é importante filtrar o vinho, não só para melhorar a sua 

limpidez mas sobretudo para eliminar microrganismos, pois neste caso não é possível 

recorrer à adição de elevados níveis de SO2, devido à toxicidade que iria exercer nas 

leveduras da segunda fermentação (Cardoso, 2005). 

Durante o engarrafamento são adicionadas as leveduras de forma automática a cada 

uma das garrafas. Após o enchimento, a garrafa é fechada com um obturador e uma 

cápsula temporária (Cardoso, 2005).  

Antes que se inicie segunda fermentação, as garrafas devem ser colocadas em pilha 

na posição horizontal e a monitorização do processo é feito por medições diárias da 

pressão com recurso a um afrómetro numa garrafa colocada na posição vertical (Figura 

2).  

 

O tempo de fermentação é de, aproximadamente, um mês, variando em função da 

temperatura: temperaturas mais altas aceleram o processo e temperaturas mais baixas 

retardam, tendo em atenção que o local de armazenamento das garrafas não deve estar 

abaixo de 10 °C nem acima de 20 °C (Cardoso, 2005). 

 

Estágio sobre borras 

Finalizada a fermentação, as garrafas permanecem na pilha para que o vinho fique 

em contacto com as leveduras/borras. Esta etapa pode ser praticamente inexistente ou 

Figura 2 Afrómetro para registo da pressão durante o decorrer da segunda 
fermentação. 
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durar anos, irá depender do tipo de vinho espumante que se pretender obter e da sua 

denominação. Por exemplo, em Portugal, um espumante pode ser comercializado ao 

fim de 3 meses de estágio, mas, no entanto, se for um espumante DOC é obrigatório 

um estágio de 9 meses (Anexo II do Regulamento (CE) nº 606/2009). 

Quanto maior for a complexidade pretendida a nível sensorial, maior será o tempo 

de estágio: vinhos com atributos frescos e de juventude implicarão poucos meses de 

estágio. 

Durante o estágio sobre as leveduras, ocorre a autólise, que se caracteriza pela 

morte de células e libertação de componentes citoplasmáticos e da parede celular 

devido à ação de enzimas hidrolíticas (Alexandre & Guilloux-Benatier, 2006). Este 

processo enriquece o vinho tornando-o mais complexo no que às características 

sensoriais diz respeito. Estima-se que a autólise ocorra entre 2 a 4 meses após a 

conclusão da segunda fermentação (Charpentier & Feuillat, 1993; Todd et al., 2000), no 

entanto, a informação na literatura não é consistente relativamente a este tempo, pois 

depende, entre outros fatores, das condições a que decorre a fermentação (como o 

intervalo de temperaturas), do vinho e da estirpe de levedura utilizada (Alexandre & 

Guilloux-Benatier, 2006). O que se verifica é que os efeitos dos compostos libertados 

durante a autólise apenas são percecionados cerca de 12 a 18 meses após o fim da 

segunda fermentação, tanto ao nível da qualidade da espuma como em termos 

sensoriais (Kemp et al., 2018; Pueyo et al., 1995).  

Dos constituintes da parede celular destacam-se as manoproteínas cuja definição e 

importância para a qualidade dos espumantes é abordada na secção Manoproteínas e 

Efeito das manoproteínas na espuma e características organoléticas, respetivamente.  

Ao longo dos últimos anos, diversos estudos têm sido feitos para avaliar a 

importância da etapa do estágio sobre as borras para a qualidade do espumante final. 

Para levarem a cabo um destes estudos, os autores registaram os valores de dois 

parâmetros da espuma (espumabilidade e estabilidade) em diferentes tempos de 

estágio – 3, 6, 11, 17, 21 e 24 meses. Concluíram que em relação à espumabilidade, os 

dados demonstraram que apenas 3 meses de estágio era o suficiente para se 

registarem diferenças relativamente ao vinho base (Pueyo et al., 1995). Existe uma 

grande dificuldade em definir o período de estágio ideal, pois os valores dos parâmetros 

da espuma estudados oscilam ao longo do tempo. Nos primeiros três meses de estágio 

há um aumento nos valores da estabilidade da espuma, seguido de uma diminuição a 

partir dos seis meses, com nova subida aos 24 meses (Pueyo et al., 1995). O mesmo 

fenómeno aconteceu com os valores da capacidade de formação de espuma, mas em 

diferentes intervalos de tempo, tendo-se registado um aumento do valor registado aos 
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3 meses, a estabilização até aos 11 meses e um decréscimo a partir deste momento 

até aos 21 meses para valores próximos dos do vinho base (Pueyo et al., 1995). Estas 

oscilações nos valores dos parâmetros e o desencontro, no tempo, daqueles que são 

os valores máximo para cada um dos parâmetros dificulta a decisão do enólogo 

relativamente ao tempo de estágio ideal.  

No entanto, embora seja discutível qual o tempo ideal, não parece surgir dúvidas 

quanto à importância do estágio seja ele de curta ou longa duração. Vinhos com apenas 

10, 20, 40, 40 e 50 dias de estágio, foi possível notar diferenças nos vinhos com estágio 

ao fim de 20 dias. Os provadores notaram diferenças entre os vinhos de cada um dos 

tempos de estágio e o vinho controlo, demonstrando a influência que um curto espaço 

de tempo pode ter na qualidade de um vinho (Juega et al., 2015). 

Além das manoproteínas, a autólise enriquece o vinho numa série de outros 

compostos, como péptidos, aminoácidos, proteínas, polissacarídeos (glucanas), 

compostos voláteis, lípidos e ácidos nucleicos. O aumento do teor em todos estes 

compostos tem sido associado a uma melhoria das características sensoriais dos vinhos 

espumantes. Neste contexto, tem crescido o interesse por estudos relacionados com a 

possível capacidade das manoproteínas para combinarem com os compostos fenólicos 

para a manutenção da cor dos vinhos (Pozo-Bayón et al., 2009). 

 

Remuagem 

No final do estágio é necessário extrair as borras resultantes da autólise das 

leveduras. A remuagem é o processo que conduz à acumulação das borras no gargalo 

da garrafa para posteriormente as separar do vinho (Cardoso, 2005).  

Esta etapa consiste na rotação e inclinação lenta da garrafa até que fique 

perpendicular ao chão. Na remuagem manual, a garrafas são colocadas em cavaletes 

de madeira, denominados em língua francesa “pupitre” com uma inclinação de 25° a 30° 

com o plano do chão. Posteriormente, a inclinação da garrafa é aumentada com 

incrementos de 1/8 de volta até que esteja perpendicular ao chão. Atualmente, a 

remuagem manual caiu em desuso devido à invenção de contentores mecânicos que 

imitam o processo da remuagem manual de forma mais rápida, segura e económica 

pois não necessitam de mão de obra humana e encurtam o período de tempo desta 

etapa de 1 mês para cerca de 7 dias (Buxaderas & López-Tamames, 2012; Cardoso, 

2005).  

No caso de serem usadas leveduras imobilizadas não é necessário recorrer a esta 

etapa, pois as leveduras acumulam-se no gargalo no instante em que se inverte a 

garrafa.  
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Dégorgement 

A eliminação das borras acumuladas no gargalo implica a descapsulação das 

garrafas. A esse processo dá-se o nome de dégorgement.  

As garrafas são inseridas num suporte de forma a que apenas os gargalos fiquem 

submersos numa solução anticongelante à temperatura de cerca de – 21/ - 22 °C que 

provocará o congelamento dos sedimentos acumulados. De seguida as garrafas são 

voltadas para cima e descapsuladas mecanicamente. A pressão endógena da garrafa 

provoca a saída das borras com alguma perda de vinho e de CO2. 

 

Dosagem e atesto 

Após o dégorgement é adicionado, a cada uma das garrafas, o licor de expedição. 

Este deverá ser constituído por, apenas, mosto de uvas ou vinho, sacarose e SO2. O 

licor de expedição é o que define o tipo de espumante a ser produzido, em função da 

dosagem de sacarose (Tabela 1), e melhorará as características organoléticas do vinho 

espumante (Cardoso, 2005). 

No caso do licor de expedição não ser suficiente para perfazer o volume da garrafa 

é necessário atestar a garrafa com espumante até ao volume ideal.  

 

 

Rolhagem e Museletagem 

O engarrafamento termina com a colocação de uma rolha de cortiça característica de 

espumante e aplicação do muselet (sistema metálico em arame) necessário para 

impedir uma possível abertura indesejável da garrafa devido a sobrepressão da mesma 

(Cardoso, 2005).   

 

 

 

 

Tabela 1 Gamas da concentração de açúcar em função do tipo de vinho espumante. 

Tipo de espumante Teor de açúcar (g/dm3) 

Bruto Natural < 3 
Extra Bruto < 6 

Bruto < 17 
Extra seco 17-20 

Seco 17-35 
Meio Seco 33-50 

Doce > 50 
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Poignetage 

Embora não se veja referenciado muitas vezes, existe ainda uma etapa subsequente 

à rolhagem que diz respeito à homogeneização do vinho com o licor de expedição. Este 

processo pode ser feito mecânica ou manualmente (Cardoso, 2005).  

 

Rotulagem 

O processo de produção de espumante termina, naturalmente, com a rotulagem das 

garrafas.  
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2. Manoproteínas  

As manoproteínas são, como o próprio nome indica, constituídas por manose e 

proteína, contendo, também, alguns resíduos de outros açúcares (Robey, 2002). 

Quando a percentagem deste carboidrato é superior à percentagem de proteínas, 

as manoproteínas pertencem ao grupo das proteoglicanas. No caso contrário, as 

manoproteínas são classificadas como glicoproteínas (Robey, 2002). Embora no vinho 

estejam presentes os dois tipos, a concentração de proteoglicanas é cerca de 20 

vezes superior à de glicoproteínas (Coelho et al., 2011). A percentagem de manose 

nas manoproteínas pode variar 89 % e 96 % (Nguyen et al., 1998).   

Relativamente à estrutura, as cadeias de manose podem ligar-se à fração proteica 

por ligação amídica ou ligação éter. A primeira é feita a partir de um resíduo de 

asparagina e dá origem a uma manoproteína do tipo N, sendo ramificas. No caso da 

ligação éter, esta pode ocorrer com resíduo de serina ou treonina, denominadas de 

manoproteínas do tipo O (Glories et al., 2006a) – figura 3. 

 

 

Figura 3 Estrutura de uma manoproteína. A – Ligação éter; B – Ligação amídica. Fonte: 
Blasco et al., 2011. 



FCUP 
Avaliação do Impacto da Adição de Dois Aditivos Manoproteicos na Espuma e 

características Organoléticas de Espumantes 

31 

 
A coexistência, nestas moléculas, de uma fração proteica (hifrofóbica) e uma fração 

composta por carboidratos (hidrofílica) confere a estas proteoglicanas propriedades 

tensioativas, sendo, por isto, consideradas moléculas anfipáticas (Martínez-Lapuente et 

al., 2018) – figura 4. 

Sendo as manoproteínas parte constituinte da parece celular das leveduras, a 

autólise destes microrganismos após a segunda fermentação leva ao aumento no teor 

de manoproteínas no vinho, razão pela qual o estágio sobre as borras constitui um 

passo obrigatório no processo de produção de espumantes (Feuillat et al., 1989).  

 

A massa molecular destas proteoglicanas varia entre 100 e 200 kDa (Lipke & Ovalle, 

1998) havendo, no entanto, referência de valores inferiores e superiores a este intervalo 

(Gonçalves et al., 2002) 

Ao pH do vinho as manoproteínas encontram-se carregadas negativamente, o que 

lhes confere capacidade para interagirem por forças eletrostáticas com outras moléculas 

presentes no vinho, fenómeno que está relacionado com a sua capacidade para 

melhorar as características da espuma dos espumantes (Blasco et al., 2011; Vernhet et 

al., 1996). 

 

Figura 4 Estrutura de uma molécula anfipática. A porção rodeada pelo retângulo vermelho diz respeito à parte 
hidrofílica e a porção rodeada pelo retângulo verde diz respeito à parte hidrofóbica. Fonte: Ribéreau-Gayon et al., 
2006) 
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2.1 Uso de produtos enológicos à base de manoproteínas na produção de 

espumantes 

Relativamente ao uso de produtos enológicos ricos em manoproteínas a literatura é 

escassa. No entanto destacam-se dois estudos. Num não são referidas diferenças 

significativas ao nível dos parâmetros da espuma e das características organoléticas 

dos vinhos aos quais se adicionou, antes da segunda fermentação, um produto 

comercial rico em manoproteínas (Pérez-Magariño et al., 2015). No outro, foram 

comparados espumantes produzidos com recursos a leveduras livres e encapsuladas 

e, em ambos os casos, com adição de manoproteínas comerciais ou com extratos de 

leveduras resultantes de produções anteriores de vinhos espumantes. Os vinhos cuja 

segunda fermentação foi realizada com leveduras encapsuladas ofereceram melhores 

resultados face aos fermentados com leveduras livres. Os espumantes nos quais se 

adicionaram manoproteínas comerciais revelaram-se mais agradáveis na prova 

sensorial com notas de frutado mais acentuadas. Os vinhos com melhor qualidade do 

aroma foram aqueles nos quais se combinou o uso de leveduras encapsuladas com 

manoproteínas comerciais (Costa et al., 2018).  
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3. Espuma  

A qualidade da espuma é um dos primeiros parâmetros avaliados pelos provadores 

e apreciadores de vinho espumante. Muitos têm sido os estudos desenvolvidos com o 

intuito de compreender as reações que resultam na sua formação e que técnicas 

poderão melhorar a sua qualidade. 

A formação de espuma em vinhos efervescentes resulta da acumulação de bolhas 

que, ascendendo à superfície, não colapsam de imediato, acumulando-se, durante 

alguns segundos (Buxaderas & López-Tamames, 2012). A origem das bolhas resulta de 

uma aglomeração de CO2 em centros de nucleação que podem ser microcavidades 

encontradas em defeitos do copo, em resíduos de fibras, cortiça ou células de leveduras 

(Buxaderas & López-Tamames, 2012). Esta porção de CO2 é imediatamente envolvida 

por um filme constituído por proteínas, polissacarídeos e ácidos gordos que promovem 

a elasticidade e viscosidade da bolha formada (Bamforth, 1985; S. Buxaderas & López-

Tamames, 2010; Casey, 1995).  

Apesar desta diversidade de compostos envolvidos na formação de espuma, os 

elementos tensioativos (de entre os quais as manoproteínas) têm um papel relevante 

pois a sua presença é imprescindível para o acumular de bolhas à superfície. Note-se 

que existem inúmeras bebidas nas quais se assiste à formação de bolhas, mas não se 

verifica a sua acumulação com a formação de colar de espuma (Buxaderas & López-

Tamames, 2012). As manoproteínas são, pois, um dos compostos responsáveis por 

esta formação de espuma no vinho espumante. A sua capacidade para melhorar a 

textura das bolhas e, consequentemente, a sua resistência, deve-se à natureza 

Figura 5 Representação da interface ar-líquido e da constituição de 
uma bolha de CO2 à superfície. Adaptado de: Buxaderas e López-
Tamames (2012). 
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anfipática destes compostos já anteriormente mencionada. A porção hidrofóbica fica 

voltada para o interior da bolha de gás e a porção hidrofílica interage, simultaneamente, 

com a fase aquosa do filme e do vinho (Figura 5). Esta interação na zona hidrofílica 

juntamente com polissacarídeos e polifenóis vai aumentar a viscosidade e a elasticidade 

do filme da bolha e impedir o colapso e a coalescência das bolhas (Bamforth, 1985). A 

viscosidade da bolha está, também, dependente da sinergia das manoproteínas com 

outros colóides, como polissacarídeos ricos em arabinose e galactose e polissacarídeos 

neutros (Kemp et al., 2015). 

À superfície, as bolhas colapsam devido à tensão superficial, definida como a força 

responsável por captar a bolha para dentro do vinho, provocando o seu rebentamento 

(Buxaderas & López-Tamames, 2012). Os compostos tensioativos contribuem, também, 

para uma diminuição desta força e, consequentemente, para o aumento o tempo de vida 

das bolhas que se juntam à superfície formando, assim, o cordão de espuma (Cardoso, 

2005). 

O comportamento da espuma varia com o tipo de efervescência visualizado ao servir 

o espumante. A efervescência define-se como a cadeia de bolhas que ascendem à 

superfície e existem dois tipos: uma primeira mais tumultuosa e uma segunda mais 

calma e lenta (Buxaderas & López-Tamames, 2012).  

A efervescência mais tumultuosa caracteriza a espuma nos primeiros segundos após 

o servir do espumante, com um incontável número de cadeias bolhas. De seguida, à 

medida que o vinho se vai acumulando no copo assiste-se a uma significativa diminuição 

do número destas cadeias – segundo tipo de efervescência. 

 

Apesar do ênfase dado às moléculas anfipáticas para a qualidade da espuma, é 

importante sublinhar que esta não depende somente das moléculas anfipáticas mas sim 

da sinergia entre compostos de diferentes famílias químicas e pesos moleculares.  

Quando adicionados individualmente a uma solução modelo para avaliação da 

espuma, as macromoléculas (> 12 kDa), os péptidos de baixo peso molecular (< 1 kDa) 

e o material de baixo peso molecular (>1 kDa e < 12 kDa) sugerem ser os principais 

responsáveis pelo aumento dos valores de HM e TS. Paralelamente, os compostos 

fenólicos parecem ter uma menor influência para a espuma, pois os valores mais 

elevados destes dois parâmetros obtêm-se quando a percentagem destes compostos é 

vestigial. Pelo contrário, o menor aumento de HM e TS verifica-se quando a 

percentagem de compostos fenólicos é elevada (Coelho et al., 2011a). Nas 

macromoléculas destaca-se a importância das arabinogalactanas que contribuem para 



FCUP 
Avaliação do Impacto da Adição de Dois Aditivos Manoproteicos na Espuma e 

características Organoléticas de Espumantes 

35 

 
o aumento dos três parâmetros da espuma, estes são polissacarídeos provenientes das 

uvas (Glories et al., 2006). 

No entanto, valores de HM, HS e TS semelhantes ao do vinho espumante inicial 

apenas se obtém quando diferentes grupos de compostos são adicionados 

simultaneamente à solução modelo, corroborando a importância do fenómeno sinérgico 

para a espumabilidade e estabilidade da espuma de vinhos espumantes. A adição 

conjunta das macromoléculas com material hidrofóbico de peso molecular < 1 kDa 

aumentam cerca de 8 vezes o valor de TS, sublinhando a importância da sinergia entre 

compostos de alto e baixo peso molecular para a estabilidade da espuma. Para melhor 

compreender que compostos eram responsáveis por este aumento significativo, 

procedeu-se à identificação e caracterização do material de baixo peso molecular. 

Foram identificados derivados de ácidos gordos com gliceriletilenoglicol que são, 

também, compostos com excelentes propriedades tensioativas devido à porção de 

glicerol – que confere propriedades hidrofílicas – e ao resíduo de ácido gordo que 

confere propriedades hidrofóbicas (Coelho et al., 2011a). 

Os efeitos destes e outros grupos de compostos para a qualidade da espuma, foram 

compilados num documento de revisão – proteínas, péptidos, aminoácidos, 

polissacarídeos, polifenóis, lípidos, ácidos orgânicos e outros. Apesar de não ser ainda 

claro se alguns compostos contribuem positivamente para as propriedades da espuma, 

não existem dúvidas acerca do efeito negativo do dióxido de enxofre livre, da 

concentração de polissacarídeos ácidos, das proantocianinas e do aumento do teor em 

álcool (Martínez-Lapuente et al., 2018). A menor ou maior concentração destes 

diferentes compostos está dependente do estágio, como já mencionado anteriormente 

mas, também, com a escolha das castas e com determinadas práticas vitivinícolas do 

processo de produção do espumante. Relativamente à casta, em vinhos Cavaa 

registaram-se diferenças significativas na qualidade da espuma da casta Chardonnay 

comparativamente com as castas Macabeo, Xarel.lo e Parellada (Andrés-Lacueva et al., 

1997). Conclusões semelhantes foram publicadas em vinhos Cava e Champagne 

(Andrés-Lacueva et al., 1996; Marchal et al., 2006), sublinhando que a escolha das 

castas poderá ter influência nas características da espuma. No que diz respeito a castas 

portuguesas, a casta Baga registou valores mais elevados para os parâmetros HM e HS 

comparativamente à casta Fernão Pires, independentemente do solo e do momento de 

colheita (Coelho et al., 2011a).  

 
a Vinho espumante produzido em Espanha. 
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Relativamente às técnicas vitivinícolas, a estabilização e clarificação afetam 

negativamente a qualidade da espuma dependendo do produto ou método utilizado 

(Dambrouck et al., 2005; Vanrell et al., 2007), sendo desaconselhável quer o uso de 

bentonite quer a filtração do vinho, uma vez que vários estudos têm corroborado o seu 

efeito prejudicial para a estabilidade e quantidade de espuma (Andrés-Lacueva et al., 

1997; Dambrouck et al., 2005; Martínez & Polo, 2003; Sedmak & Grossberg, 1977). 

Quanto à fermentação malolática, esta é uma etapa opcional como já referido 

anteriormente (secção “Produção de Vinho Base”), sendo que em relação à espuma a 

ocorrência ou não desta fermentação tem vantagens e desvantagens. O ácido mático 

tem conduzido a melhores valores na altura da espuma, mas piores na sua estabilidade 

(Andrés-Lacueva et al., 1997; Girbau-Solà et al., 2002; Kemp et al., 2015; López-Barajas 

et al., 1998). Ao invés, o ácido lático tem um efeito negativo na altura da espuma mas 

positivo na sua estabilidade (Andrés-Lacueva et al., 1996, 1997; López-Barajas et al., 

1998). Caberá ao enólogo decidir qual as características finais que pretende no vinho.  

Além das características químicas do vinho, existem fatores externos que afetam 

consideravelmente a qualidade da espuma, como é o caso da temperatura a que ocorre 

a segunda fermentação, a temperatura a que o vinho espumante é servido e a do próprio 

copo (Buxaderas & López-Tamames, 2012). 

A temperatura da segunda fermentação e a temperatura a que o espumante é servido 

são fatores decisivos para a qualidade da espuma, pois para temperaturas de 

fermentação mais baixas (cerca de 12 °C), a capacidade de formação e o tempo de 

estabilização da espuma são mais elevados do que a temperaturas mais altas (cerca de 

16 °C). Quanto à temperatura a que é servido, haverá tanto mais formação de espuma 

quanto mais frio estiver o espumante, dentro daqueles que são os valores 

recomendados pelo produtor (entre 6 °C a 12 °C) (Buxaderas & López-Tamames, 2012).  

Relativamente ao copo, é aconselhável servir o espumante num flute uma vez que a 

sua boca mais estreita provoca uma libertação mais lenta de CO2, prolongando 

efervescência (Buxaderas & López-Tamames, 2012). Existem referências a modelos 

desenhados para manter a formação da espuma durante o tempo médio que um 

consumidor demora a beber um copo de espumante. São fabricados com ranhuras ou 

riscos que atuam como microcavidades que facilitam a formação de bolhas (Liger-Belair 

et al., 2008; Liger-Belair et al., 2001).  
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4. Efeito das manoproteínas na espuma e características 

organoléticas de espumantes 

Como já referido anteriormente, os compostos tensioativos são os principais 

responsáveis pela formação de espuma em vinhos espumantes devido à sua natureza 

anfipática que favorece a sua adsorção na interface gás-líquido (Medina-Trujillo et al., 

2017; Núñez et al., 2006; Nunez et al., 2005; Vincenzi et al., 2014). As manoproteínas 

são os elementos tensioativos mais presentes no vinho e o aumento da sua 

concentração está fortemente associado com o estágio do espumante após o término 

da segunda fermentação (Pozo-Bayón et al., 2009).  

 

Em 1995, Pueyo e a sua equipa foram os primeiros que estudaram a influência de 

diferentes compostos nas propriedades da espuma. Até então, a noção de que as 

diferentes castas ou que diferentes produtos, adicionados durante o processo de 

vinificação, alteravam as características da espuma era totalmente empírica. Este 

estudo levou, de facto, à primeira perceção de que os polissacarídeos (dos quais fazem 

parte as manoproteínas) intervinham nas propriedades do Cava (vinho espumante 

produzido em Espanha) (Pueyo et al., 1995).  

Seguiram-se alguns estudos dedicados ao efeito dos polissacarideos nas 

propriedades dos vinhos espumantes, mas só em 2006 é que surge o primeiro artigo 

relacionado com o efeito das manoproteínas na espuma de vinhos espumantes (Núñez 

et al., 2006). Os resultados deste mostram uma relação linear entre a concentração de 

preparado de manoproteínas e todos os parâmetros de espuma avaliados – capacidade 

de formação da espuma, estabilidade da espuma e efervescência (Núñez et al., 2006). 

Desde então diversos estudos têm sido feitos na tentativa de explorar o papel nas 

manoproteínas na espumabilidade e estabilidade da espuma de espumantes.  

Diferentes autores têm conduzido de forma semelhante os seus trabalhos, na medida 

em que fracionam o vinho em função do peso molecular dos seus constituintes. 

Posteriormente avaliam os parâmetros da espuma em cada uma destas frações, 

verificando-se uma propensão da fração que contém as manoproteínas para registar os 

maiores valores de HM, HS e TS, quer quando adicionada ao próprio vinho ou a uma 

solução modelo. Verifica-se, igualmente, que embora seja a fração de manoproteínas a 

que provoca o maior aumento dos parâmetros, de entre todas as frações, os valores 

máximos de HM, HS e TS apenas são obtidos aquando da junção de todas as frações 

(Coelho et al., 2011a; Vincenzi et al., 2014). 

Verificada a capacidade das manoproteínas para a espumabilidade e estabilidade da 

espuma, e recordando que estas têm pesos moleculares e rácios 
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proteína/polissacarídeo muitos distintos, um grupo de investigadores quis avaliar se a 

influência destas moléculas variava em função do tipo de manoproteínas adicionado a 

uma solução modelo. Foram isoladas 3 frações – MP1, snMP2 e ppMP2 – com 5 %, 38 

% e 64 % de proteína, respetivamente. A fração ppMP2 foi, de entre as três a que 

provocou um maior aumento dos valores de HM, seguida da snMP2 e MP1, sublinhando 

a importância das glicoproteínas para a espumabilidade. Por outro lado, a fração com 

menor percentagem de proteína foi a que mais contribuiu para o aumento dos valores 

de HS. Relativamente aos valores de TS, tanto o grupo ppMP2 como o grupo MP1 

contribuíram para o aumento deste parâmetro, confirmando a importância das 

manoproteínas para a estabilidade da espuma. À semelhança dos resultados 

publicados no artigo de 2006 anteriormente citado, também neste trabalho se verificou 

uma relação linear entre os valores de HM e o aumento da concentração de MP1 (com 

um R2 de 0,96), bem como um aumento exponencial dos valores de TS com o aumento 

da concentração desta mesma fração (Coelho et al., 2011b)  

Mais recentemente, para avaliar o papel das manoproteínas sob a forma de produto 

enológico, um grupo de investigadores portugueses comparou os parâmetros da 

espuma (altura máxima, estabilidade e tempo de estabilidade) após a adição de dois 

produtos enológicos diferentes. O produto que ofereceu melhores resultados – 

OptiMUM White (optimum white-proenol.com) – continha elevados valores de 

manoproteínas na sua constituição (30 % mol) (Coelho et al., 2016). 

Apesar de existirem alguns estudos que referem o contributo positivo das 

manoproteínas nas características da espuma, existem, também, outros que contrariam 

este resultado. Nomeadamente, a correlação negativa entre a concentração 

manoproteínas e o valor HM documentada em dois estudos, bem como a ausência de 

correlação entre essa mesma concentração e o valor de HS (Esteruelas et al., 2014; 

Martínez-Lapuente et al., 2015). No entanto, num dos estudos as uvas foram 

contaminadas com Botrytis cinerea, o que poderá explicar este valor não esperado e 

confirmar a negativa influência deste fungo para a espumabilidade da espuma em 

vinhos espumantes (Esteruelas et al., 2014). Os autores que argumentam que os 

estudos anteriormente publicados são essencialmente feitos com soluções modelo e 

que dever-se-á avaliar o desempenho das manoproteínas em vinhos “reais” (Martínez-

Lapuente et al., 2015). Reconhecem, no entanto, a importância das manoproteínas para 

o tempo de estabilidade da espuma (TS), uma vez que os polissacarídeos foram o único 

grupo a contribuir positivamente para o mesmo, com um valor de correlação de 0,533 

para o caso dos extraídos de levedura (Martínez-Lapuente et al., 2015). 
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É, também, importante ressalvar que as manoproteínas não definem isoladamente o 

maior ou menor sucesso de um espumante no que às características da espuma diz 

respeito. Um vinho com maior percentagem molar de manose e maior concentração de 

compostos de elevado peso molecular (nos quais se inserem as manoproteínas) não é, 

obrigatoriamente, o que registará maiores valores de HM, HS e TS. As 

arabinogalactanas e os compostos de peso molecular inferior a 1 kDa (como lípidos 

ligados ao polietilenoglicol) são cruciais para o fenómeno sinérgico que sustenta a 

espumabilidade e estabilidade da espuma de espumantes (Coelho, et al., 2011a). 

 

Relativamente às características sensoriais, ainda não é claro se o efeito das 

manoproteínas é ou não benéfico, pois nuns casos estão associadas à diminuição da 

volatilidade dos compostos de aroma e, noutros, constituem os vinhos preferidos pelos 

provadores (Chalier et al., 2007; Coelho et al., 2016; Juega et al., 2012; Lubbers et al., 

1994). 

Esta dualidade de resultados está relacionada com inúmeros fatores como a estirpe 

de leveduras das quais se obtém as manoproteínas, o método de extração e purificação, 

o tipo de manoproteínas e os compostos de aroma estudados.  

Um estudo realizado com o intuito de verificar o efeito de um extrato de parede celular 

de levedura nos compostos de aroma detetou-se, de facto, uma diminuição da 

volatilidade do aldeído octanal e dos ésteres octanoato de etilo e hexanoato de etilo. 

Esta diminuição que resultou da retenção destes compostos pelo extrato não teve a 

mesma extensão nos três compostos: o decréscimo do octanoato de etilo foi mais 

acentuado que o dos dois restantes. Sendo o octanoato de etilo o composto mais 

hidrofóbico, pode-se logo perceber que a retenção de compostos pelos extratos de 

parede de levedura era tanto maior quanto maior a hidrofobicidade do composto 

(Lubbers et al., 1994). Esta hipótese foi confirmada mais tarde num estudo que 

quantificou a percentagem de retenção de quatro compostos de aroma. O hexanoato de 

etilo e a β-ionona, os dois compostos mais hidrofóbicos, registaram percentagens de 

retenção por manoproteínas entre 30 % e 60 % para o primeiro e de 40 % a 50 % para 

o segundo composto. Já os compostos  acetato de isoamilo e hexanol (com porção 

hidrofóbica menor) não registaram perdas de volatilidade (Chalier et al., 2007). Ainda 

neste estudo foi possível perceber que a retenção variava com a alteração da estirpe da 

qual se tinham extraído as manoproteínas, pois a percentagem de retenção para um 

mesmo composto era diferente em função do tipo de manoproteínas utilizado, por 

exemplo, a retenção de β-ionona foi de 54 % com as manoproteínas da estirpe ICV D21, 

mas com as manoproteínas da estirpe ICV D80 foi de apenas 40 % (Chalier et al., 2007). 
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Na prova sensorial, os provadores detetaram um decréscimo da intensidade do aroma 

nas soluções em que houve retenção dos compostos acima descritos, confirmando o 

efeito negativo da manoproteínas na qualidade sensorial dos vinhos (Chalier et al., 

2007).  

Paralelamente, num outro estudo no qual se procedeu à quantificação de compostos 

antes e depois da autólise de leveduras (associada a um aumento da quantidade de 

manoproteínas), não se verificou o mesmo decréscimo dos compostos hexanoato de 

etilo, β-ionona, acetato de isoamilo e hexanol. Isto é a prova de que a forma como as 

manoproteínas são isoladas e purificadas também afeta o tipo de compostos retidos 

(Langourieux & Crouzet, 1997). Neste caso, a retenção de compostos pelas 

manoproteínas foi distinguida como um fenómeno positivo na medida em que estas 

foram responsáveis pelo aumento, nos vinhos, da quantidade de terpenos e 

norisoprenoides que estão associados aos aromas frescos e jovens (Pérez-Coello et al., 

2003). O vinho com maior concentração de manoproteínas foi o que reteve maior 

quantidade dos terpenos geraniol e linalol. Consequentemente, este foi também o vinho 

preferido ao nível da prova sensorial. No entanto, a diferença ao nível da prova apenas 

foi percecionada com concentrações de manose polimérica de 20 g/hL (Juega et al., 

2012). Já num estudo de 2016, a concentração de manose de 3,8 g/hL foi a suficiente 

para destacar um espumante como o preferido pelos consumidores (Coelho et al., 

2016). 

 

 

   



FCUP 
Avaliação do Impacto da Adição de Dois Aditivos Manoproteicos na Espuma e 

características Organoléticas de Espumantes 

41 

 

III. Materiais e métodos 
 

Vinho base 

Tanto o vinho base rosé como o vinho base branco são vinhos sem indicação do ano 

de colheita, não sendo possível distinguir as castas como também a sua origem, nem o 

ano de colheita das uvas. 

 

Engarrafamento 

O engarrafamento do vinho foi realizado numa máquina de enchimento automático 

(Figura 6) nas instalações da empresa Regiões Unidas em Carregal do Sal.  

 

Antes de se proceder ao engarrafamento, foi adicionado ao depósito do vinho base 

o licor de tiragem com 21 g/L de sacarose e goma arábica como estabilizante coloidal 

para o vinho branco e rosé. De seguida, o vinho foi submetido a dois processos de 

filtração: o primeiro em filtro de placas para redução da turbidez e o segundo em filtro 

de membranas esterilizante para eliminação de microrganismos, porventura, presentes 

no vinho base.  

Para ambos os vinhos, o filtro de placas foi montado, em partes iguais, com placas 

P7 e com placas P1 provenientes da empresa Proenol.  

Figura 6 Máquina de enchimento automático na qual foi efetuado o engarrafamento de ambos os vinhos do presente 
trabalho. 
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No que diz respeito à filtração por membrana esterilizante, o vinho passou num filtro 

de membrana de entrada (FME) e num filtro de membrana de saída (FMS), ambos com 

poros de 0,45 µm de diâmetro.  

Depois de filtrado, o vinho foi engarrafado e, em cada garrafa foram doseadas 1,3 a 

1,5 g de leveduras encapsuladas PROELIF da marca Proenol.  

 

Adição dos produtos enológicos 

Os produtos enológicos que foram testados neste trabalho – Release Crispy e 

Release Round - foram adicionados diretamente na linha de enchimento a partir de uma 

solução-mãe com um auxílio de um doseador (Figura 7).  

 

Foram preparadas, para cada um dos produtos, duas soluções-mãe de 

concentrações diferentes - 1500 g/hL e 5000 g/hL -, feitas a partir do vinho base. 

Da solução de 1500 g/hL foram doseados, em cada garrafa, 2,5 mL para uma 

concentração final de 5 g/hL.  

Da solução de 5000 g/hL foram doseados, em cada garrafa, 1,5 mL ou 4,5 mL para 

uma concentração final de, respetivamente, 10 g/hL, e 30 g/hL.  

Na figura 8 encontra-se uma ilustração representativa do doseamento dos produtos 

no vinho base branco. No caso do vinho Rosé, o esquema é idêntico: apenas mudam 

as designações das garrafas para RC5, RC10, RC30, RT, RR5, RR10 e RR30. 

Figura 7 Doseador utilizado para adicionar os produtos enológicos em cada uma 
das garrafas. Permite dosear entre 1 mL a 5 mL. 
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Relativamente aos produtos enológicos Release Crispy e Release Round sabe-se 

que são preparados de manoproteínas extraídos da levedura Saccharomyces 

cerevisiae que visam ao melhoramento das características sensoriais dos vinhos a que 

são adicionados. A ficha técnica de ambos os produtos encontram-se no Anexo I e 

Anexo II para o produto R. Crispy e R. Round, respetivamente.  

Na designação dos tratamentos a primeira letra corresponde ao tipo de vinho (B de 

branco e R de rosé) e a segunda letra ao produto enológico (C de Crispy e R de Round).  

 

Análises aos parâmetros do vinho 

Para todas as amostras foram determinados os valores da concentração de dióxido 

de enxofre livre e total (SO2L e SO2T, respetivamente), do teor alcoólico (TA), da acidez 

volátil (AV), da acidez total (AT), do pH, da massa volúmica (MV), do extrato seco (ES), 

da concentração de açucares redutores (AR), da turbidez (NTU), das características 

cromáticas (índice de cor (IC) e tonalidade (T) , da pressão (P), da % de material 

polimérico, concentração dos monossacarídeos constituintes dos polissacarídeos dos 

vinhos e o valor de três parâmetros da espuma (HM, HS e TS).  

 

 

Dióxido de enxofre livre e total 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor e tóxico para as vias respiratórias, pele 

e olhos (Curvelo-Garcia, 1988). Apesar das sucessivas recomendações para substituir 

Figura 8 Esquema do doseamento os produtos enológicos no vinho base branco.  
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o seu uso por outros componentes, o SO2 continua a ser amplamente utilizado devido 

ao seu largo espetro de ação: inibe o crescimento dos microrganismos, tem poder 

antioxidante, combina-se com os produtos resultantes de reações de oxidação, 

estabiliza os pigmentos antociânicos e contribui para a manutenção da limpidez do vinho 

(Beech et al., 1979).  

A análise à concentração deste gás no vinho é importante não só para o enólogo se 

certificar que estão assegurados os níveis mínimos para conservação do vinho, mas, 

também, para verificar que não são ultrapassados os níveis máximos de SO2 total 

instituídos por lei (Regulamento (CE) nº 606/2009, Anexo I B). Na tabela 2 estão 

descritos os limites deste composto para vinhos com concentração de açúcar inferior a 

5 g/L. 

Tabela 2 Limite máximo admitido da concentração de anidrido sulfuroso em função do tipo de vinho. 

Tipo de Vinho SO2 (mg/L) 

Vinhos brancos < 200 

Vinhos tintos < 150 

Vinhos espumantes < 185 

Vinhos licorosos < 150 

 

 

A concentração de SO2 foi determinada de acordo com as instruções do método 

interno da empresa, delineado com base na norma portuguesa NP-2220 – Bebidas 

alcoólicas e espirituosas. Determinação dos teores de anidrido sulfuroso (dióxido 

de enxofre) livre, combinado e total.  

Para a concentração de SO2 livre, foram pipetados 50 mL de vinho para um balão 

erlenmeyer de 500 mL. Adicionaram-se 2 mL de indicador de cozimento de amido e 5 

mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 25 %. Titulou-se a solução com solução de Iodo 0,03125 

M até atingir a cor violeta e esta se manter por 10 segundos (Figura 9).  
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Para a determinação de SO2 total foram pipetados, para o balão, 20 mL de hidróxido 

de potássio 1 M e 50 mL de vinho e colocou-se em repouso 15 minutos. Passado esse 

tempo, adicionou-se 2 mL de indicador e 10 mL de H2SO4 25 % e titulou-se com iodo tal 

como para a determinação de SO2 livre. 

Os valores de concentração de SO2 livre e total foram calculados multiplicando por 

20 o valor de iodo gasto na titulação. 

𝑆𝑂2𝐿/𝑇
=  𝑉𝐼𝑜𝑑𝑜  × 20 

 

Teor alcoólico 

O teor alcoólico em volume de um vinho, também designado grau alcoólico 

volumétrico, e comumente abreviado para teor alcoólico, é a quantidade de etanol, em 

dm3, contido em 100 dm3 de vinho, sendo ambos os volumes medidos a 20 °C (OIV-

MA-AS312-01B (OIV, 2020). Na prática, não se trata somente da quantidade de etanol, 

mas também dos restantes álcoois voláteis e ésteres, por não ser possível separar estes 

compostos aquando da destilação (Curvelo-Garcia, 1988). O teor alcoólico expressa-se 

em % (v/v). 

 

Figura 9 Tonalidade violeta à qual se deve parar a titulação e anotar o volume de iodo 
gasto. 
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Para a determinação deste parâmetro enológico, mediram-se 250 mL de vinho 

desgaseificado num balão de destilação e registou-se a temperatura. De seguida, 

verteu-se o vinho para a ampola de destilação e lavou-se o balão três vezes com cerca 

de 5 mL de água destilada, sendo o produto dessas lavagens igualmente vertido para a 

ampola de destilação. Para esta pipetaram-se, também, 10 mL de hidróxido de cálcio 

(leite de cal) 4 M e 3 mL de anti espuma (Antischiuma G da Titolchimica). Por fim, 

programou-se o equipamento para recolha de 220 mL de destilado que é recolhido no 

balão previamente colocado na balança do equipamento com 10 mL de água destilada.  

No final, verificou-se que o destilado se encontrava à mesma temperatura que o vinho 

no início do processo e perfez-se o volume do balão com água destilada. 

Homogeneizou-se veementemente e verteu-se para uma proveta de vidro cilíndrica, 

medindo-se novamente a temperatura após um minuto da introdução do termómetro. 

De seguida, retirou-se o termómetro e colocou-se o alcoómetro. Após estabilização leu-

se o valor imediatamente abaixo do menisco. Este último passo foi repetido até se obter 

o mesmo valor duas vezes consecutivas. 

O valor de TA corrigido para 20 °C é consultado numa tabela de correção do OIV, a 

partir dos valores de temperatura e de TA no alcoómetro (OIV-MA-AS312-01B)(OIV, 

2020). 

 

Acidez volátil 

A acidez volátil é definida como o conjunto dos ácidos gordos da série acética 

presente nos vinhos, quer no estado livre, quer no estado salificado (OIV-MA-AS313-02 

(OIV, 2020). 

Dos ácidos voláteis presentes no vinho, o ácido acético que representa 90 % do total, 

forma-se ao longo da fermentação, atingindo o seu valor máximo a meio deste processo, 

diminuindo no final.  

Valores elevados de acidez volátil traduzem a presença e atividade de bactérias 

acéticas e outras capazes de alterar as propriedades do vinho (Curvelo-Garcia, 1988). 

É, por isto, muito importante controlar os valores de SO2 a fim de não permitir o 

desenvolvimento deste tipo de microrganismos: elevados valores de acidez volátil estão, 

normalmente, associados a baixos valores de SO2.  

O teor da acidez volátil encontra-se regulamentado, conforme os valores 

apresentados na tabela 3 (Regulamento (CE) nº 606/2009, Anexo I C).  
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Tabela 3 Limite máximo da acidez total para vinhos e mostos. 

Mosto/Tipo de Vinho Teor de acidez volátil (g de ác. acétido/L) 

Mosto de uva parcialmente 

fermentado 
< 1,08 

Vinhos brancos e rosés < 1,08 

Vinhos tintos < 1,2 

 

O valor de acidez volátil dos vinhos foi aferido segundo o método proposto pela 

ALABE (Associação dos Laboratórios de Enologia) da empresa Global Wines. Para tal 

adicionaram-se 300 mL de água destilada no erlenmeyer de 500 mL do equipamento e 

10 mL de vinho do recipiente de destilação (tubo de sellier). Ao verificar-se o início da 

fervura da água destilada tapou-se a saída de vapor com uma peça de vidro do 

equipamento. Aguardou-se até que um balão erlenmeyer de 300 mL colocado 

previamente na base do equipamento contivesse 100 mL de destilado.  

Ao destilado adicionaram-se 3 gotas do indicador de fenolftaleína e titulou-se com 

hidróxido de sódio 0,1 M até à coloração rosa-claro se manter por 10 segundos e 

registou-se o volume de NaOH  gasto – VNaOH. De seguida, juntaram-se 2 mL de 

indicador de cozimento de amido e 5 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 25 %. Titulou-se a 

solução com solução de Iodo 0,03125 M até atingir a cor violeta e esta se manter por 10 

segundos; tendo-se registado o valor de solução de iodo gasto - VIodo.  

O valor de AV, expresso em g ácido acético/dm3 é calculado pela seguinte equação:  

𝐴𝑉 =  𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 × 0,6 −
𝑉𝐼𝑜𝑑𝑜 × 100 ×  1,875

1000
 

 

Acidez total 

A acidez total define-se como a acidez titulável a pH = 7 sem a interveniência do 

ácido carbónico e descontando o valor devido à presença de ácido sulfuroso. Ou seja, 

a determinação da acidez total permite determinar a totalidade dos compostos com 

característica ácida até pH 7, permitindo, assim, conhecer o potencial ácido do vinho, e, 

não só, a capacidade ácida “atual” (Curvelo-Garcia, 1988). 

A acidez total pode ser expressa em meq/dm3, em g de ácido sulfúrico/dm3 ou em g 

de ácido tartárico/dm3, em função do cálculo final escolhido para a sua determinação. 

Neste trabalho este parâmetro será expresso em g de ácido tartárico/dm3, conforme 

descrito na secção Materiais e Métodos.  
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Para a determinar o valor deste parâmetro enológico, pipetaram-se, de acordo com 

o método MA-AS313-01 do OIV, 10 mL de vinho desgaseificado para um erlenmeyer de 

300 mL aos quais se adicionou 30 mL de água destilada e 1 mL de indicador azul de 

bromotimol. De seguida, titulou-se com solução de hidróxido de sódio 0,1 M até se 

atingir a cor azul-esverdeado (Figura 10) e registou-se o volume gasto. 

 

O valor de acidez total, em g de ácido tartárico/dm3, obtém-se multiplicando por 0,75 

o valor de hidróxido de sódio gasto na titulação.  

𝐴𝑇 =  𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻  × 0,75 

 

pH  

O pH permite conhecer a acidez “real” do vinho, ou seja, permite conhecer a maior 

ou menor disponibilidade de iões H+ no vinho (Curvelo-Garcia, 1988). A sua 

determinação torna-se pertinente porque muitas das reações que ocorrem no vinho 

dependem do seu pH: o crescimento de leveduras, bactérias acéticas e bactérias láticas, 

a atividade das enzimas tirosinase (da uva) e lacase (de Brotrytis cinerea), a ação do 

anidrido sulfuroso e as colagens proteicas (Curvelo-Garcia, 1988). 

O pH das amostras foi lido em cerca de 60 mL de vinho desgaseificado vertidos num 

copo, com recurso ao potenciómetro da marca Hach, modelo Sension +, pH 3.  

 

Figura 10 Tonalidade azul-esverdeada à qual se deve parar a titulação 
e anotar o volume de NaOH gasto. 
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Massa Volúmica 

Segundo o OIV, a massa volúmica, expressa em g/cm3, é definida como o quociente 

entre a massa no vazio de um certo volume de vinho à temperatura de 20 °C e esse 

volume (OIV-MA-AS2-01 (OIV, 2020)). Este parâmetro permite inferir acerca da 

concentração de açúcares no vinho (Curvelo-Garcia, 1988). 

 

De acordo com o método acima citado, a massa volúmica das amostras foi 

determinada transferindo-se para uma proveta de vidro, cerca de 250 mL de vinho 

desgaseificado. Homogeneizou-se o mesmo com um termómetro e aguardou-se 1 

minuto para o registo da temperatura. De seguida, introduziu-se o areómetro e, após 

estabilização, leu-se o valor imediatamente acima do menisco.  

A correção da massa volúmica a 20° C foi feita através de uma tabela dinâmica da 

empresa Global Wines (Figura 11), cedida pela ALABE, cuja fórmula é baseada nas 

tabelas de correção da OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho) para 

massa volúmica (OIV-MA-AS2-01B (OIV, 2020) ). 

 

Extrato seco 

O extrato seco total, ou extrato seco, é o conjunto de todas as substâncias que não 

se volatilizam em condições físicas tais que os componentes desse extrato sofram o 

mínimo de alteração, e expressa-se em g/dm3 (Curvelo-Garcia, 1988). 

O extrato seco foi obtido indiretamente, por cálculo, a partir dos valores de acidez 

volátil e massa volúmica na mesma tabela dinâmica utilizada para o cálculo da massa 

volúmica corrigida (Figura 11) (Curvelo-Garcia, 1988). 

Açúcares redutores 

Pela definição proposta pelo OIV, os açúcares redutores são o conjunto dos açúcares 

com um grupo aldeído ou um grupo cetona que lhe confere poder redutor numa solução 

Figura 11 Tabela dinâmica no Excel para cálculo da massa volúmica corrigida a 20° C e do Extrato Seco. Os valores 
registados à bancada são inseridos nas células a verde e os valores corrigidos aparecem nas células a laranja.  
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cupro-acalina (OIV, 2020). Os açúcares redutores mais comuns presentes no vinho são 

a glucose, a frutose, a galactose, a arabinose, a xilose, a ribose e a ramnose. As 

primeiras três são hexoses, as três seguintes são pentoses e a última é uma 

desoxihexose.  

A determinação do teor em açúcares é importante para determinar a classificação do 

vinho de acordo com o Regulamento (CE) nº 607/2009. Os valores diferem para vinhos 

tranquilos e vinhos espumantes. No caso dos vinhos espumantes, a sua classificação 

encontra-se na tabela 1 na secção “Vinho Espumante”. Relativamente aos vinhos 

tranquilos estes podem ser classificados como seco, meio seco, meio doce e doce - 

tabela 4.  

 

A determinação da concentração de açúcares redutores de acordo com Lane e 

Eynon (1923) implicou, primeiramente, o enchimento de uma bureta com 50 mL de vinho 

desgaseificado (Lane & Eynon, 1923). Para um erlenmeyer de 300 mL pipetaram-se 5 

mL de solução cúprica de Fehling, 5 mL de solução tartarato-alcalina de Fehling e 15 

mL de vinho da bureta previamente preparada. De seguida, o erlenmeyer foi colocado 

num suporte sobre um bico de bunsen com chama constante e fixou-se a bureta num 

suporte de forma a que estivesse próxima do erlenmeyer mas sem sofrer aquecimento 

por ação do vapor. Depois de se verificar a ocorrência de fervura no conteúdo do balão, 

aguardou-se 15 segundos e adicionaram-se três gotas do indicador azul de metileno 1 

% com consequente titulação com vinho da bureta, até que a solução adquirisse cor 

laranja. Registou-se o volume gasto – V1. 

Tipo de vinho Teor de açúcar (g/dm3) 

Seco - ≤ 4 g/dm3 ou 
- ≤ 9 g/ dm3, se a acidez total, expressa 
em g/L de ácido tartárico, não for 
inferior em mais de 2 g/L ao teor de 
açúcar residual 

Meio seco Superiora ao valor acima indicado, 
mas: 
- ≤ 12 g/ dm3 ou 
-≤ 18 g/ dm3, se a acidez total, 
expressa em g/L de ácido tartárico, não 
for inferior em mais de 10 g/ dm3 ao 
teor de açúcar residual 

Meio doce Superior ao valor acima indicado mas ≤ 
a 45 g/dm3 

Doce > 45 g/dm3 

 

Tabela 4 Classificação dos vinhos tranquilos em função de teor de açúcar presente, de acordo com os limites estipulados 
no Regulamento (CE) nº 607/2009 
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O método foi repetido sendo que na segunda vez adicionaram-se menos três mL que 

o volume gasto na primeira titulação (V1 – 3). Quando a solução começou a ferver 

cronometraram-se 2 minutos em vez de 15 segundos antes da adição do indicador e 

titulou-se novamente até à cor laranja.  

A concentração de açúcares é determinada com recurso a uma tabela em função do 

volume gasto na segunda titulação e exprime-se em g/dm3. 

 

Turbidez 

A turbidez de um vinho é definida, pela OIV, como a redução de transparência de um 

líquido devido a presença de substâncias não dissolvidas (OIV, 2020). 

Os valores de turbidez, expressos em NTU (Nephelometric Turbidity Unit), traduzem 

o sucesso dos processos de clarificação e filtração do vinho e é particularmente 

importante para monitorizar a filtração do vinho aquando do engarrafamento. 

Os valores deste parâmetro foram obtidos com recurso ao turbidímetro da marca 

Lovibon (TB 300 IR). Para a leitura do valor, uma cuvete própria do equipamento foi, em 

primeiro lugar, avinhada e, de seguida, verteram-se para a mesma cerca de 20 mL de 

vinho. Efetuam-se o número de leituras necessárias até que o valor estabilizasse.  

 

Características cromáticas 

Segundo o OIV as características cromáticas compreendem a luminosidade e a 

cromaticidade (OIV, 2020). A luminosidade está relacionada com a transmitância, e 

tanto maior quanto menor for a intensidade corante (IC) do vinho. A cromaticidade diz 

respeito à pureza e ao comprimento de onda dominante, que caracteriza a tonalidade 

(T). No entanto, por questões mais práticas, recorre-se a parâmetro IC (Intensidade de 

cor ou intensidade corante) e à tonalidade para se descrever e quantificar as 

características cromáticas dos vinhos (Curvelo-Garcia, 1988).  

Neste trabalho foram apenas incluídos os valores de IC dos valores e de absorvância 

necessários à sua determinação.  

A absorvância das amostras nos comprimentos de onda 420 nm, 520 nm e 620 nm 

foi lida num espectrofotómetro UV/Vis da marca PerkinElmer (Lambda 25) em cuvetes 

de quartzo de 1 cm. O vinho colocado nas cuvetes foi previamente desgaseificado.  

O valor de IC é calculado pela equação: IC = 10 x (A420 + A520 + A620).  

 

Pressão 

A pressão de um espumante ou vinho gaseificado resulta da acumulação, dentro da 

garrafa, de dióxido de carbono (CO2) – produto da fermentação realizada pelas 
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leveduras. A monitorização dos valores de pressão ao longo da segunda fermentação 

permitem acompanhar a sua evolução e percecionar o seu término. 

Para verificar a pressão das garrafas de espumante encapsuladas, colocou-se um 

afrómetro no topo da garrafa, tendo o cuidado de o encaixar corretamente no gargalo. 

Rodou-se o topo do afrómetro à perfuração da cápsula e, de seguida, agitou-se a garrafa 

até que o valor da pressão estabilizasse. Registou-se o valor e retirou-se, com cuidado, 

o afrómetro. Posteriormente, colocou-se um termómetro dentro da garrafa e, após um 

minuto, leu-se o valor da temperatura. 

O valor da pressão em bar, corrigido para 20 °C, foi calculado com base na tabela de 

correção do OIV (OIV-MA-AS314-02) (OIV, 2020). 

 

Controlo Microbiológico 

O controlo microbiológico tem como objetivo rastrear o vinho relativamente a 

contaminações por microrganismos, quer sejam bactérias, leveduras ou fungos.  

O vinho engarrafado deve estar isento de qualquer um dos microrganismos 

supramencionados e o rastreio para verificação da existência de qualquer um deles foi 

feito em duas fases diferentes do procedimento – durante a tiragem e durante o estágio 

após tiragem.  

Durante o engarrafamento foram colhidos diariamente um conjunto de amostras no 

arranque da linha – conjunto A – e um outro conjunto de duas em duas horas após o 

arranque – conjunto B.  

O conjunto A era constituído por uma amostra de vinho após a passagem deste no 

FME (filtro membrana entrada), uma após saída do FMS (filtro membrana saída) e 10 

garrafas retiradas diretamente da linha de enchimento: uma garrafa enxaguada, uma 

garrafa com vinho e leveduras, duas garrafas (réplicas) encapsuladas (produto final da 

linha de engarrafamento) e duas garrafas (réplicas) de três bicos de enchimento 

diferentes com vinho mas sem leveduras.  

O conjunto B era constituído por 8 garrafas: duas garrafas (réplicas) de três bicos de 

enchimento diferentes com vinho mas sem leveduras e duas garrafas (réplicas) 

encapsuladas. Ressalve-se que a máquina de enchimento contém 16 bicos de 

enchimento, pelo que, na recolha do conjunto B, realizada cerca de 4 vezes ao dia, havia 

o cuidado de não repetir os bicos de enchimento dos quais eram recolhidas as amostras.  

 

No laboratório, eram submetidas para análise microbiológica a amostra de FME, a 

amostra de FMS, a garrafa enxaguada, a garrafa com vinho e leveduras e uma garrafa 

de cada um dos conjuntos com duas réplicas (uma garrafa de cada um dos três bicos e 
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uma garrafa encapsulada). A segunda réplica é reservada até ao final do estágio do 

respetivo lote.  

 

Análise microbiológica 

A análise microbiológica para verificação da presença de bolores e/ou leveduras 

decorreu em ambiente estéril numa câmara de fluxo. Foram filtrados cerca de 100 mL 

de cada uma das garrafas, por sistema de vácuo, com filtros de poro de 45 µm da marca 

Membrane Solutions. Cada um dos filtros era colocado numa caixa de Petry com meio 

WL 7488 e incubadas numa estufa a 35 °C durante 48 h. No final, analisou-se cada uma 

das placas para verificar a presença de colónias de microrganismos.  

A bomba de vácuo utilizada é da marca Millipore (WP6122050). 

 

Análise à espuma  

A análise à espuma foi realizada com recurso a uma adaptação do método Mosalux 

Bikerman (Pueyo et al., 1995) da Universidade de Aveiro. Este é constituído por uma 

coluna de vidro graduada que tem, na sua base inferior, uma placa de vidro sinterizado 

por onde o CO2 passa antes de entrar em contacto com o espumante. O fluxo de CO2 

que entra na coluna é controlado por um fluxímetro de forma a injetar 10 L/h deste gás.  

Este aparelho permite quantificar três parâmetros da espuma: 

- A altura máxima (HM), definida como a máxima altura atingida pela espuma no 

cilindro após a injeção de CO2. Representa a capacidade de formação da espuma, 

espumabilidade, em inglês denominado “foamability”, e expressa-se em cm.  

- A altura da espuma após estabilização (HS) que corresponde ao primeiro valor de 

altura de espuma que, após o decréscimo da mesmo do seu valor máximo, fica estável 

durante cerca de 2 minutos. Este parâmetro, medido em cm, é também um indicador da 

espumabilidade da espuma.  

- O tempo de estabilidade da espuma (TS), definido como intervalo de tempo desde 

que cessa o fornecimento de CO2 até ao momento em que o colapso da espuma permite 

ver a superfície do vinho. Este parâmetro exprime-se em segundos (s).  

No equipamento original (Figura 12a), a medição dos valores é feita com recurso a 

um computador ligado a um emissor de radiação infravermelha e a um recetor dessa 

mesma radiação. A subida da espuma na coluna impede a transmissão de sinal entre o 

emissor e o recetor. A ausência de sinal é transmitida ao computador permitindo a 

concessão do gráfico presente na figura 12b (Martínez-Lapuente et al., 2018) 
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No caso da adaptação ao equipamento construído na Universidade de Aveiro, o 

registo dos valores dos três parâmetros é feito pelo operador em 10 mL de vinho vertidos 

na coluna de vidro.  

 

 

Isolamento do material polimérico 

Para isolamento do material polimérico cada amostra de vinho foi, primeiramente, 

colocada num evaporador rotativo para concentração da amostra e eliminação do 

etanol. O concentrado obtido foi, depois, dialisado para isolar o material com peso 

molecular superior a 12 - 14 kDa. No caso dos produtos enológicos, foi preparada uma 

solução de 20 mg/mL que foi diretamente submetida a diálise. 

A diálise decorreu durante cerca de 4 dias com mudas de água no início e no final do 

dia e monitorização dos valores de condutividade. 

O produto da diálise foi, por fim, liofilizado durante cerca de 4 dias para obtenção do 

material polimérica na forma de pó.  

 

 

 

Figura 12 a) Aparelho Mosalux: (1) Fluxímetro, (2) Proveta, (3) Vinho, (4) 
Espuma, (5) Emissor de raios infra-vermelhos, (6) Recetor de raios infra-
vermelhos, (7) Computador, (8) Impressora. b) Exemplo do gráfico obtido com 
o instrumento apresentado em a). Adaptado de: Martínez-Lapuente et al., 
2018 
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Identificação e quantificação dos açúcares presentes no material polimérico 

A identificação e quantificação dos monossacarídeos que constituem o material 

polimérico foi feita por cromatografia em fase gasosa. Com esse intuito, é necessário 

proceder, primeiramente, à hidrólise dos polissacarídeos seguido da conversão dos 

monossacarídeos a acetatos de alditol (AA) que são compostos voláteis resistentes a 

elevadas temperaturas, a que decorre a cromatografia em fase gasosa com detetor de 

ionização de chama (GC-FID) (Coimbra et al., 1994).  

De cada uma das amostras de material polimérico, pesaram-se entre 1 a 2 mg para 

um tubo de cultura ao qual se acrescentou 200 µL de H2SO4 a 72 % para solubilização 

das amostras, à temperatura ambiente, por um período de espera de 3 horas com 

agitação do tubo num vortex a cada meia hora. De seguida acrescentou-se 2,2 mL de 

água destilada perfazendo 1 M H2SO4 e colocou-se o tubo num bloco de aquecimento 

a 100 °C durante 2,5 h para hidrólise dos polissacarídeos. Ao fim de uma hora retirou-

se 0,5 mL de amostra para posterior determinação dos ácidos urónicos (UA).  

No final os tubos foram colocados em banho de gelo e adicionou-se 200 µL de padrão 

interno (2-desoxiglucose a 1 mg/mL) e transferiu-se 1 mL para um novo tubo de cultura. 

A este acrescentou-se 200 µL NH3 a 25 % e verificou-se a basicidade da solução com 

fita de pH. De seguida adicionou-se 100 µL de NaBH4 15 % (o NaBH4 foi dissolvido em 

NH3 3 M imediatamente antes da sua adição). O tubo foi, então, colocado no bloco de 

aquecimento a 30 °C para promover redução dos açúcares a alditóis. 

Passada uma hora os tubos foram arrefecidos em banho de gelo e adicionou-se, 

duas vezes, 50 µL de ácido acético glacial. De seguida, uma alíquota de 300 µL foi 

transferida para um tubo Sovirel em banho de gelo no qual se acrescentou 450 µL de 1-

metilimidazol e 3 mL de anidrido acético, como catalisador e agente acetilante 

respetivamente. O tubo é novamente colocado num bloco de aquecimento a 30 °C por 

meia hora. Seguiu-se um processo de extração líquido-líquido dos acetatos de alditol 

com a adição de 3 mL de água destilada e 2,5 mL de diclorometano. Após agitação e 

centrifugação, a fase aquosa foi aspirada por vácuo. Repetiu-se a extração líquido-

líquido uma vez mais seguida de duas lavagens com 3 mL de água destilada com igual 

agitação e centrifugação das amostras para, posteriormente, aspirar a fase aquosa e, 

assim, eliminar os resíduos de ácido acético. No diclorometano ficam dissolvidos os AA. 

Na última lavagem devem aspirar-se cuidadosamente todas as gotículas de água e 

passar a fase orgânica para um tubo de speedvac. Por fim, procede-se à evaporação 

do diclorometano num evaporador centrífugo e o concentrado é lavado duas vezes com 

1 mL de acetona anidra e evaporada, também, nesse equipamento.  
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O produto obtido (AA) foi diluído em 40 µL de acetona anidra e injetado no 

cromatógrafo Perkin Elmer – Clarus 400 com uma coluna DB-225 de 30 m de 

comprimento, 0,25 mm de diâmetro e espessura de 0,15 µm. 

O programa inicia com uma temperatura de 200 °C seguido de um aumento de 40 

°C /min até atingir os 220 °C temperatura na qual permanece durante 7 min. De seguida 

há um incremente de 20 °C /min até aos 230°C, temperatura mantida durante 1 min. A 

temperatura de injeção foi de 220 °C e a temperatura de deteção de 230 °C. O gás de 

arraste foi o hidrogénio (H2) com uma velocidade de fluxo de 1 mL/min. 

 

Quantificação dos ácidos urónicos 

O procedimento para a quantificação de ácidos urónicos é uma adaptação do método 

colorimétrico descrito por BlumenKrantz et al, em 1973 (Blumenkrantz & Asboe-Hansen, 

1973). 

Foi construída uma curva padrão com concentrações de 0, 20, 40, 60 e 80 µg/mL de 

ácido galacturónico. Para cada concentração preparam-se 3 tubos – 1 branco e duas 

réplicas.  

Os 0,5 µL de amostra (reservados durante a hidrólise descrita no procedimento 

anterior) foram diluídos em 2 mL de água destilada e transferiu-se 0,5 mL para três tubos 

de ensaio (1 branco e duas réplicas) que se colocaram em banho de gelo. A este 

adicionou-se 3 mL de borato de sódio 50 mM em ácido sulfúrico concentrado. Agitou-se 

o tubo manualmente durante 20 segundos e cobriu-se com papel de alumínio para levar 

a um banho a 100 °C durante 10 minutos. De seguida, adicionou-se, no escuro, 100 µL 

de MFF (m-fenilfenol 0,15 % (m/v) em 0,5 % (m/v) NaOH) a 2 dos três tubos de cada 

amostra. Os tubos foram, por fim, homogeneizados durante cerca de 20 segundos e o 

conteúdo de cada tubo foi pipetado para quatro poços de uma microplaca para leitura 

da absorvância a 520 nm no leitor de placas Eon da marca Biotek.  

 

Prova 

As provas dos diferentes vinhos espumantes foram realizadas nas instalações da 

empresa Global Wines. Na primeira prova participou um painel de provadores treinados, 

envolvendo três elementos da empresa, dois elementos da Proenol e um elemento da 

FCUP. Na segunda prova, estiveram presentes os mesmos elementos da empresa e da 

Proenol e um elemento da Universidade de Aveiro.  

Foram realizadas, para cada espumante (branco e rosé) duas rondas de prova com 

os diferentes tratamentos servidos por ordem aleatória. Todos os parâmetros da ficha 
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de prova eram avaliados com uma escala hedónica de 0 a 5, exceto a classificação final 

que foi avaliada com uma escala entre 0 e 20.  

A ficha de prova encontra-se em “Anexos”, página 112.  

 

Análise Estatística 

Os resultados dos parâmetros enológicos, da prova e dos parâmetros da espuma 

foram tratados no programa STATISTICA com realização do teste ANOVA e teste de 

Tukey, quando necessário, com nível de significância de 5 %. 
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IV. Resultados e Discussão 
 

1. Monitorização da segunda fermentação 

A segunda fermentação decorreu em ambiente controlado com temperaturas a variar 

entre os 13 °C e o 18,5 °C; a sua evolução foi monitorizada com recurso a um afrómetro 

colocado numa das garrafas de tratamento controlo tanto para o espumante Rosé como 

para o espumante Branco.  

 

A fermentação dos espumantes foi dada como concluída no dia 15 de junho no caso 

do espumante Rosé e no dia 6 de julho no caso do espumante Branco, com valores de 

pressão superior a 5,3 bar (valor de pressão final esperado) e açúcares redutores 

inferiores a 3 g/L (Jackson, 2008).  

O valor de pressão final é calculado tendo por base que 4 g/L de açúcar geram, em 

média, 1 bar de pressão (Jackson, 2008). Dado que os licores de expedição foram 

preparados para que houvesse no vinho base uma concentração final de 21 g/L de 

açúcar, o valor de pressão dentro de cada garrafa deveria ser de 5,3 bar. 

Simultaneamente, o valor dos açúcares redutores terá de ser inferior a 3 g/L, pois esta 

é a concentração máxima para um espumante poder ser classificado como extra bruto.  

Pela análise da figura 13 e figura 14 é possível constatar que nos dias em que se 

definiu a segunda fermentação como concluída, a pressão registada era superior a 5,3 

em ambos os espumantes. O valor de AR foi determinado pelo método (Lane & Eynon, 

Figura 13 Curva da evolução, no tempo, dos valores de pressão ao longo da segunda 
fermentação do espumante Rosé.  
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1923) numa garrafa de controlo escolhida aleatoriamente foi, no espumante Branco, de 

2,5 g/L e, no espumante Rosé, 2,0 g/L. 

 

 

  

Figura 14 Curva da evolução, no tempo, dos valores de pressão ao longo da segunda 
fermentação do espumante Branco.  
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2. Controlo Microbiológico 

Das análises de controlo microbiológico (Anexo IV) efetuado aquando do enchimento 

das garrafas de espumante Branco e espumante Rosé resultaram placas sem 

crescimento microbiano, não existindo assim qualquer indício de contaminação - figura 

15. O mesmo foi verificado no controlo microbiológico realizado no final da fermentação 

do espumante Rosé.  

 

 

 

Por outro lado, nas análises efetuadas no fim da fermentação do espumante Branco 

verificou-se a presença de uma contaminação em todas as placas - figura 16 e figura 

17. Apesar desta contaminação estar também presente no tratamento controlo, após 

análise da figura 17 é evidente que foi nos tratamentos com produtos enológicos que se 

verificou uma maior densidade populacional dos microrganismos.  

 

Figura 15 Imagem de uma placa após a análise microbiológica para verificar 
a presença de bactérias e/ou leveduras ao vinho branco. 

Figura 16 Imagem da placa resultante da análise microbiológica 
para verificar a presença de bactérias e/ou leveduras realizada para 
o espumante controlo (BT) no final da segunda fermentação. 
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Esta contaminação impediu, a posteriori, prosseguir com as análises de avaliação de 

espuma uma vez que este vinho não apresenta os requisitos mínimos em termos de 

qualidade microbiológica. Além disso, os microrganismos podem produzir 

polissacarídeos que influenciam no comportamento da espuma não permitindo tirar 

conclusões relativamente ao efeito da adição dos diferentes produtos enológicos (Davis 

et al., 1985). 

 

 

A presença de microrganismos provocou, do mesmo modo, uma turbidez (medida 

em NTU’s) no vinho em todos os tratamentos à exceção do tratamento BT – tabela 5. 

 

 

 

  

Figura 17 Imagem das placas resultantes da análise microbiológica realizada 
no final da segunda fermentação em todos os tratamentos do espumante 
Branco. Legenda: 1- BC5; 2 – BC10; 3 – BC30; 4 – BR5; 5 – BR10; 6 – BR30. 

Tempo de análise BT BC5 BC10 BC30 BR5 BR10 BR30 

Fim fermentação < 0,1 3,1 3,6 4,7 11,5 4,6 10,1 
3 meses < 0,1 3,7 0,4 0,8 4,2 3,4 5,9 

 

Tabela 5 Tabela com os valores médios de turbidez (NTU) obtido das três réplicas. 



FCUP 
Avaliação do Impacto da Adição de Dois Aditivos Manoproteicos na Espuma e 

características Organoléticas de Espumantes 

62 

 

3. Parâmetros Enológicos  

Todos os parâmetros enológicos foram medidos no final da fermentação e ao fim de 

três meses de estágio em três garrafas de cada um dos tratamentos deste trabalho. 

O valor médio de cada parâmetro e respetivo intervalo de confiança obtidos no final 

de fermentação e ao fim dos três meses encontram-se nas tabelas 6, 7 e 8 para o 

espumante Rosé e na tabela 9 e anexo VI para o espumante Branco. Os valores foram 

calculados a partir de três réplicas.  

O teste ANOVA foi aplicado para averiguar, em cada um dos parâmetros, a existência 

de diferenças significativas entre o controlo e ambos os produtos enológicos, entre as 

diferentes concentrações dentro de cada um dos produtos e para verificar a alteração 

dos valores de um dado parâmetro ao longo do tempo – tabela 7.  

Os resultados foram analisados por teste One Way ANOVA seguida de teste de 

Tukey nos casos em que houve rejeição da hipótese nula, ambos com nível de 

significância de 5 %.  

 

Espumante Rosé 

Relativamente aos parâmetros enológicos do espumante Rosé, não se verificou a 

existência de diferenças significativas para o SO2 livre, cujos valores variaram entre 7 

ppm e 9 ppm com um intervalo de confiança máximo de 1,3. O mesmo já não se 

observou para os dados de SO2 total, para o qual se registou uma diferença significativa 

dos valores do final de fermentação (93 ppm – 95 ppm) e os valores no fim dos três 

meses (93 ppm -97 ppm). Este aumento deve-se à produção deste composto pelas 

leveduras durante a fermentação alcoólica (Glories et al., 2006b). Poder-se-ia 

questionar o porquê de apenas se verificar o aumento ao fim de três meses e não logo 

no final de fermentação. Isto acontece porque o SO2 que é produzido durante a segunda 

fermentação é novamente utilizado e metabolizado pelas leveduras (Glories et al., 

2006b). À medida que a quantidade de açúcar disponível vai diminuindo, diminui 

também o metabolismo das leveduras e, consequentemente, reduz a taxa de consumo 

de SO2. Assim, o dióxido de enxofre produzido deixa, gradualmente, de ser utilizado 

pelas leveduras e fica acumulado, registando-se um aumento do SO2 total no final de 3 

meses de estágio – Anexo V. 

Relativamente ao teor alcoólico cujos valores variaram entre 12,6 % (v/v) e 12,8 % 

(v/v), verifica-se nas análises do fim da fermentação a rejeição da hipótese nula 

relativamente ao efeito do produto no parâmetro enológico e ao efeito da variação de 

concentração. Isto resultou do facto de o tratamento RC30 registar um valor de TA de 

12,8 % (v/v) enquanto que para os restantes tratamentos o valor variou entre 12,6 e 12,7 
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% (v/v). No entanto, esta diferença significativa não se verificou na análise efetuada aos 

três meses de estágio. Estes resultados sugerem, assim, que a diferença encontrada 

no final da fermentação deverá resultar do ritmo de fermentação, que não é o mesmo 

entre as garrafas, e não de um efeito provocado pela adição do produto R. Crispy.  

Ao nível da acidez volátil, o intervalo de valores registado no final de fermentação foi 

significativamente inferior ao registado no fim dos três meses de estágio mas, apenas, 

para os tratamentos RC5, RC10 e RR5. Uma vez que esta diferença não se verificou 

tão acentuada no caso do vinho RT, estes dados poderão indicar que os produtos 

enológicos, nomeadamente as manoproteínas, provocam uma diminuição da acidez 

volátil superior à do controlo, o que já foi documentado anteriormente (Sartor et al., 

2019). No entanto, como isto não se verifica em todos os tratamentos, seria necessário 

realizar mais análises para confirmar esta hipótese.  

Relativamente aos valores de acidez total, é curioso notar uma descida dos mesmos 

entre o final de fermentação (5,60 g/L – 5, 97 g/hL) e os três meses de estágio (5,60 – 

5,67 g/L). Era espectável registar-se um aumento dos valores de AT tanto para o 

controlo como para os tratamentos com ambos os produtos. De acordo com um estudo 

de 2019, o aumento de AT em espumantes ao fim de três meses de estágio é superior 

para vinhos nos quais se adicionou uma dose de manoproteínas (Sartor et al., 2019). 

Os valores de pH foram semelhantes entre todos os tratamentos tanto no final de 

fermentação como no fim de três meses de estágio, variando entre 3,24 e 3,37 (Anexo 

V). A única exceção verifica-se para o conjunto de valores dos tratamentos com produto 

R. Round nas análises no fim de fermentação. No entanto, trata-se de mais um caso 

resultante da variabilidade entre garrafas pois este efeito não se repetiu na análise dos 

3 meses. 

Nos parâmetros massa volúmica, extrato seco e açúcares redutores assiste-se, em 

todos eles, a uma diminuição significativa do intervalo de valores entre o fim de 

fermentação e o final dos três meses de estágio (Anexo V), o que é espectável visto 

serem três parâmetros relacionados entre si. 

A diminuição do valor máximo de AR (1,70 g/L para 1,53 g/L) refletiu-se na diminuição 

do valor máximo de ES (21,11 g/L para 20,53 g/L) e de MV (0,9898 g/mL para 0,9895 

g/mL) – Anexo V. Estas diferenças resultam de uma atividade residual de algumas 

leveduras após a data definida para o fim de fermentação. A redução da quantidade de 

açúcares resultante da metabolização dos mesmos pelas leveduras traduz-se numa 

diminuição do valor de massa volúmica e, consequentemente, de extrato seco. No 

entanto, estas alterações não colocam em causa a data definida para o final de 

fermentação, pois o consumo de açúcar e respetiva fermentação não foi suficiente para 
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aumentar os valores de teor alcoólico nem de pressão, como se pode verificar nas 

tabelas 6 e 7, respetivamente.  

No que diz respeito aos resultados de turbidez, todos os tratamentos registaram 

valores de turbidez inferiores a 0,1 NTU, o que indica que os produtos, apesar de serem 

de textura granulada, são totalmente solúveis e não comprometem a turbidez dos 

vinhos.  

Os valores de pressão nas garrafas variaram entre 6,7 bar e 7,0 bar nas análises do 

final de fermentação e entre 6,8 bar e 6,9 bar nas análises realizadas aos três meses 

de estágio (Anexo V). Não tendo sido detetadas diferenças significativas entre os 

valores dos dois momentos de análise, pode afirmar-se que a fermentação estava, de 

facto, concluída aquando da abertura das garrafas para o primeiro momento de análise.  

Embora ainda sejam escassos os estudos acerca da variação da cor que ocorre 

durante o estágio do espumante, sobretudo em vinho Rosé, é possível que o aumento 

significativo verificado nos valores de absorvância a 420 nm resultem da oxidação de 

compostos fenólicos (Buxaderas & López-Tamames, 2010) (Anexo V). No entanto, 

dada a capacidade das manoproteínas para adsorver este tipo de compostos, seria de 

esperar que não se verificassem as mesmas alterações da cor nos tratamentos de 

ambos os produtos enológicos (Fornairon-Bonnefond et al., 2001; Vidal et al., 2003). 

Relativamente às alterações nos valores de absorvância a 620 nm ainda não são 

conhecidos os fatores que influenciam este parâmetro da cor. No entanto, uma subida 

do mesmo indica um aumento dos tons azuis no vinho, normalmente associada a uma 

intensificação da cor rosa (Cojocaru & Antoce, 2019). 

 

Espumante Branco 

No caso das análises realizadas aos tratamentos de espumante branco, verifica-se 

que a rejeição da hipótese nula está, em alguns casos, assinalada a vermelho na tabela 

7. Estes são os casos em que a rejeição não foi pontual, como verificado para o 

espumante Rosé e, portanto, foram discutidos com maior detalhe - acidez total, o pH, a 

cor (IC e respetivos parâmetros), a massa volúmica, o extrato seco e os açúcares 

redutores e turbidez. No entanto, as diferenças registadas não sugerem resultar da 

adição dos produtos enológicos, mas sim da contaminação previamente documentada 

(Figura 17) que, após a análise destes parâmetros, parece ser uma fermentação 

malolática indesejada. 

Para os restantes parâmetros, os casos de rejeição da hipótese são pontuais para 

um tratamento ou para um momento de análise, pelo que não indiciam qualquer efeito 
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provocado pelos produtos enológicos, à semelhança do que foi descrito para o 

espumante Rosé. 

Relativamente aos valores de SO2 livre, estes foram semelhantes aos valores 

registados para o espumante Rosé, tendo variado entre 6 ppm e 7 ppm. Já no caso do 

SO2 T os valores foram ligeiramente mais elevados tanto para o primeiro momento de 

análise (102 ppm - 109 ppm) como para o segundo (106 ppm – 110 ppm) – tabela 9. 

Voltou-se a verificar um aumento significativo dos valores registados aos 3 meses de 

estágio comparativamente com os resultados do final de fermentação (Tabela 7). Esta 

subida dever-se-á ao metabolismo das leveduras à semelhança do que foi explicado 

para o espumante Rosé.  

Os valores de teor alcoólicos registados variaram entre 12,5 % (v/v) e 12,8 %(v/v) e, 

para a acidez volátil variaram entre 0,28 g/L e 0,35 g/L (Tabela 9). Contrariamente ao 

que se verificou no caso do espumante Rosé, não foram registadas diferenças 

significativas entre os dois momentos de análise neste último parâmetro o que poderá 

indicar que os produtos não provocam alterações na acidez volátil dos vinhos, conforme 

pareciam indicar os resultados obtidos com o espumante Rosé. Apesar de existirem 

dados na literatura que indicam uma possível influência das manoproteínas neste 

parâmetro, é importante ressalvar que o estudo no qual isso se verificou a concentração 

de manoproteínas era de 30 g/hL sendo que neste trabalho a concentração máxima 

atingida foi de 11,2 g/hL. (Sartor et al., 2019). Ainda que também neste trabalho tenha 

sido adicionada uma dose de produto de 30 g/hL, apenas se atingiu uma concentração 

máxima de manose polimérica de 11,2 g/hL devido ao facto de estes produtos serem 

maioritariamente constituídos por material de baixo peso molecular, como explicitado no 

capítulo 5 – Quantificação dos polissacarídeos.  

Ao nível da pressão os valores registados foram mais baixos que os do espumante 

Rosé com um valor mínimo de 6,1 bar e valor máximo de 6,6 bar (Tabela 6). No entanto, 

também neste caso o valor é superior ao valor esperado de 5,3 pelo que se pode concluir 

que a segunda fermentação decorreu até ao final. 

Passando aos casos assinalados a vermelho na tabela 7, para melhor compreender 

as diferenças, os resultados dos parâmetros em questão foram apresentados sob a 

forma de gráfico. Os valores da média de cada um dos parâmetros e respetivo intervalo 

de confiança encontram-se no anexo VI.  
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Tabela 6 Valor médio e respetivo intervalo de confiança obtidos no final de fermentação e ao fim dos três meses para 
os parâmetros enológicos dióxido de enxofre livre e total (SO2 L/T), teor alcoólico (TA), acidez volátil (AV) e pressão 

(bar) do espumante Branco. 

  
SO2 L 

ppm 

SO2 T 

ppm 

TA % 

(vol/vol) 

AV 

g/L 

Pressão 

(bar) 

BT fim fermentação 6 ± 1,3 104 ± 3,9 12,7 ± 0,1 0,34 ± 0,34 6,1 ± 0,1 

 3 meses 6 ± 0,0 108 ± 2,3 12,7 ± 0,1 0,34 ±0,03 6,4 ± 0,0 

BC5 fim fermentação 7 ± 1,3 104 ± 3,9 12,7 ± 0,1 0,32 ± 0,01 6,4 ± 0,0 

 3 meses 6 ± 0,0 107 ± 1,3 12,8 ± 0,0 0,33 ± 0,02 6,5 ± 0,0 

BC10 fim fermentação 6 ± 0,0 109 ± 1,3 12,7 ± 0,0 0,32 ± 0,01 6,2 ± 0,2 

 3 meses 6 ± 0,0 108 ± 4,5 12,7 ± 0,1 0,30 ± 0,02 6,4 ± 0,1 

BC30 fim fermentação 6 ± 0,0 108 ± 1,3 12,8 ± 0,1 0,35 ± 0,01 6,3 ± 0,1 

 3 meses 6 ± 0,0 111 ± 1,2 12,7 ± 0,1 0,32 ± 0,01 6,4 ± 0,1 

BR5 fim fermentação 7 ± 1,3 107 ± 1,3 12,8 ± 0,1 0,34 ± 0,01 6,5 ± 0,2 

 3 meses 6 ± 0,0 106 ± 2,3 12,8 ± 0,1 0,32 ±0,03 6,6 ± 0,1 

BR10 fim fermentação 6 ± 0,0 102 ± 2,3 12,8 ± 0,1 0,32 ±0,01 6,3 ± 0,1 

 3 meses 6 ± 0,0 107 ± 5,7 12,5 ± 0,1 0,36 ± 0,02 6,5 ± 0,1 

BR30 fim fermentação 6 ± 0,0 105 ± 1,3 12,7 ± 0,1 0,28 ± 0,03 6,5 ± 0,1 

 3 meses 6 ± 0,0 110 ± 2,3 12,8 ± 0,1 0,33 ± ,03 6,5 ± 0,2 
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Tabela 7 Resultados do teste One Way ANOVA ao nível de confiança de 95 %. A letra N significa “não” de não rejeição e a letra S significa “sim” de rejeição de H0. Os “S” assinalados a vermelho 
indicam os casos em que a rejeição da hipótese nula se verificou tanto no final de fermentação como nos três meses e, no caso do efeito do estágio, assinala os casos em que a rejeição da hipótese 
nula se verificou apenas para os tratamentos com produtos enológicos.  
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Relativamente aos valores de pH no fim de fermentação, apesar de só se registarem 

diferenças significativas para o produto R. Crispy, também no produto R. Round se 

verifica um aumento dos valores deste parâmetro face ao vinho controlo – BT (figura 

18). Este aumento do pH é uma das alterações inerentes a uma fermentação malolática 

já documentada em trabalhos anteriores (Davis et al., 1985).  

Diferenças significativas entre o controlo e os tratamentos foram também 

encontradas para a massa volúmica (Figura 19), extrato seco (Figura 20) e açúcares 

redutores (Figura 21) – três parâmetros interligados. Nos valores de final de 

fermentação, o vinho BT regista 0,9902 g/mL, 22,6 g/L e 2,9 g/L para MV, ES e AR, 

respetivamente. Paralelamente, o valor máximo obtido nos tratamentos com R. Crispy 

é 0,9899 g/mL, 21,4 g/L e 2,3 g/L e nos tratamentos de R. Round é de 0,9899 g/mL, 

21,6 g/L e 2,0 g/L. Ou seja, os três valores dos três parâmetros são mais baixos em 

todos os tratamentos dos dois produtos comparativamente com o vinho controlo, ainda 

que nem sempre essas diferenças sejam significativas. A mesma dinâmica volta a 

ocorrer para os valores obtidos no final de três meses de estágio. Estas diferenças 

resultam da presença, em todos os tratamentos de ambos os produtos, de uma 

população de microrganismos associada à contaminação. Uma maior densidade 

populacional resultará num maior consumo de açúcares que repercutir-se-á no valor de 

massa volúmica e extrato seco (Davis et al., 1985; Volschenk et al., 2017).  

Figura 18 Valores de pH nos diferentes tratamentos de espumantes. Letras minúsculas 
correspondem aos resultados do teste ANOVA para os resultados no final de fermentação e as 
letras maiúsculas correspondem aos resultados do teste ANOVA para os resultados ao fim de 
três meses de estágio. Letras iguais no topo de cada coluna indicam que os grupos são 
homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 %. 
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A influência induzida pelo tempo de estágio (3 meses) nos parâmetros enológicos é 

notória pelo maior número de rejeições da hipótese nula na tabela 7. No entanto, na 

maioria dos casos esse efeito verifica-se também no vinho controlo, concluindo-se que 

essa alteração é um fenómeno inerente ao estágio do espumante em garrafa e que os 

produtos não são os responsáveis pela alteração destes parâmetros. O mesmo não se 

verifica para a cor e acidez total, em que as alterações se verificam apenas para os 

tratamentos com R. Crispy e R. Round de espumante Branco.  

Figura 19 Valores de massa volúmica (MV) nos diferentes tratamentos de espumante branco. 
Letras minúsculas correspondem aos resultados do teste ANOVA para os resultados no final de 
fermentação e as letras maiúsculas correspondem aos resultados do teste ANOVA para os 
resultados ao fim de três meses de estágio. Letras iguais no topo de cada coluna indicam que os 
grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 %. 

a

b,c

a,c

b,c
b

a,c

b,c

A

A,B

A,B

A,B

B

A,B
A,B

0,9880

0,9884

0,9888

0,9892

0,9896

0,9900

0,9904

BT BC5 BC10 BC30 BR5 BR10 BR30

M
V

 (
g

/m
L

)

fim fermentação 3 meses

Figura 20 Valores de açúcares redutores (AR) nos diferentes tratamentos de espumante branco. 
Letras minúsculas correspondem aos resultados do teste ANOVA para os resultados no final de 
fermentação e as letras maiúsculas correspondem aos resultados do teste ANOVA para os 
resultados ao fim de três meses de estágio. Letras iguais no topo de cada coluna indicam que os 
grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 %. 
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Ainda que a diferença pareça ser ténue, em todos os tratamentos com os produtos 

enológicos, o valor de acidez total no final de fermentação é superior ao registado no 

final dos três meses de estágio (Figura 22). Pelo contrário, nos valores de vinho BT 

assiste-se a um aumento do valor registado no fim dos 3 meses comparativamente com 

o valor de final de fermentação. A diminuição da acidez total nos tratamentos com 

produto poderá, também, corroborar a possível contaminação por bactéricas láticas uma 

vez que é uma das consequências verificado nos vinhos que sofrem fermentação 

malolática (Davis et al., 1985). 

Relativamente aos valores de intensidade de cor (Figura 23) e absorvância a 420 nm, 

520 nm e 620 nm (Figura 24), os estudos que avaliam as consequências da fermentação 

malolática nestes parâmetros incidem somente em vinhos tintos. No entanto, as 

alterações registadas são as mesmas que as verificadas neste trabalho. Os autores 

referem diminuição do valor de IC e absorvância a 520 nm bem como uma alteração da 

coloração azul cuja variação é medida aos 620 nm (Burns & Osborne, 2013; Ruiz et al., 

2012). No gráfico da figura 24 é possível verificar uma diminuição do valor da 

absorvância a 520 nm e 620 nm entre os dois tempos de análise, o que não se verifica 

no vinho controlo. A diminuição dos valores a 520 nm poderá resultar da degradação 

das moléculas de acetaldeído e ácido pirúvico, que ocorre durante a fermentação 

malolática, impedindo a formação de pigmentos poliméricos; no entanto; seria 

necessário realizar mais testes para confirmar esta hipótese (Burns & Osborne, 2013). 

Estas alterações dos parâmetros da cor repercutem-se nos valores de IC conduzindo, 

igualmente, a uma diminuição entre os dois tempos de análise (Figura 23).  
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Figura 21 Valores de extrato seco (ES) nos diferentes tratamentos de espumante branco. Letras 
Letras minúsculas correspondem aos resultados do teste ANOVA para os resultados no final de 
fermentação e as letras maiúsculas correspondem aos resultados do teste ANOVA para os 
resultados ao fim de três meses de estágio. Letras iguais no topo de cada coluna indicam que os 
grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 %. 
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No que diz respeito aos valores de absorvância a 420 nm, não só não se verifica uma 

tendência igual entre todos os tratamentos como a diferença entre os valores nos dois 

tempos de análise é menor. Para a absorvância a 520 nm registam-se diferenças entre 

0,0040 e 0,0110 e entre 0,0030 e 0,0085 para a absorvância a 620 nm. O valor máximo 

de diferença no caso da absorvância a 420 nm é de 0,0045, concluindo-se que a 

fermentação malolática não deverá ser responsável pelas alterações ano nível deste 

parâmetro da cor.  

Figura 22 Valores de acidez total nos diferentes tratamentos de espumante branco. Teste 
ANOVA realizado para avaliar o efeito do tempo no parâmetro acidez total. Letras iguais no 
topo de cada coluna indicam que os grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey 
com um nível de confiança de 95 %. 
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Figura 23 Valores de intensidade de cor nos diferentes tratamentos de espumante branco. Teste 
ANOVA realizado para avaliar o efeito do tempo no parâmetro acidez total. Letras iguais no topo 
de cada coluna indicam que os grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com 
um nível de confiança de 95 % 
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De acordo com os resultados do teste ANOVA, apenas existem diferenças 

significativas nos valores de turbidez para os tratamentos com R. Round (Tabela 7). No 

entanto, a figura 25 sugere que há diferenças significativas também com o R. Crispy. A 

não rejeição da hipótese nula deverá dever-se aos elevados valores de desvio padrão 

que traduzem a grande variabilidade de valores deste parâmetro. Um dos pressupostos 

do teste ANOVA é que a variância das amostras seja semelhante, o que neste caso não 

é respeitado. Isto sugere também que não há uma correlação entre a concentração dos 

produtos e a intensidade da contaminação verificada para o espumante branco. Uma 

vez mais, é possível que a ocorrência da contaminação explique as diferenças 

encontradas, pois a fermentação malolática quando ocorre em garrafa dá origem à 

formação de sedimentos e nebulosidade como se verificou em todas as garrafas de 

todos os tratamentos com produtos enológicos.  
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Figura 24 Valores de Absorvância a 520 nm, 420 nm e 620 nm nos diferentes tratamentos de espumante branco. 
Teste ANOVA realizado para avaliar o efeito do tempo na absorvância a 420 nm, 520 nm e 620 nm. Letras minúsculas 
correspondem aos resultados do teste ANOVA para os valores de absorvância a 520 nm, as letras maiúsculas 
correspondem aos resultados do teste ANOVA para os valores de absorvância a 420 nm e o símbolo # correspondem 
aos resultados do teste ANOVA para os valores de absorvância a 620 nm. Letras iguais ou símbolos no topo de cada 
coluna indicam que os grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 %. 
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Figura 25 Valores de turbidez (NTU) nos diferentes tratamentos com R. Crispy e R. Round em 
espumante branco e respetivo controlo (BT). Letras minúsculas correspondem aos resultados do 
teste ANOVA para os resultados no final de fermentação e as letras maiúsculas correspondem aos 
resultados do teste ANOVA para os resultados ao fim de três meses de estágio. Letras iguais no topo 
de cada coluna indicam que os grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um 
nível de confiança de 95 %. 
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4. Análise aos parâmetros da espuma 

A medição da espumabilidade e estabilidade da espuma dos vinhos espumantes foi 

analisada pelos parâmetros altura máxima (HM), altura de estabilização (HS) e tempo 

de estabilidade da espuma (TS). A quantificação de cada um destes parâmetros foi 

realizada com recurso a uma adaptação do equipamento Mosalux da Universidade de 

Aveiro.  

Devido às normas impostas pelo novo vírus COVID-19 que impõe uma redução do 

número de pessoas em cada laboratório reduzindo, assim, o tempo em que os alunos 

podem concretizar os seus trabalhos, apenas foi possível medir a espuma dos 

tratamentos de espumante Rosé após 3 meses de estágio e respetivo vinho base.  

A análise dos gráficos da figura 26 e da figura 27 demonstram que a adição dos dois 

produtos enológicos provoca um efeito semelhante nos valores de HS. Em ambos os 

casos, os valores mais baixos foram registados para o tratamento controlo e para o 

tratamento com 30 g/hL de produto enológico. Simultaneamente, os tratamentos com 5 

g/hL e 10 g/hL apresentam os valores mais altos, sendo estes idênticos aos do vinho 

base mas, apenas no caso do produto R. Round, são significativamente mais elevados 

que os do espumante controlo (RT) ao nível de significância de 5 %. Isto poderá indicar 

que o produto R. Round contribui melhor para a altura de estabilização do espumante, 

o que é corroborado aquando da análise da influência da adição dos dois produtos nos 

valores de HM. Neste parâmetro, ambos os produtos contribuem para aumentos 

significativamente diferentes do vinho controlo. No entanto, somente com produto R. 

Round os valores são, também, superiores aos do vinho base e mantém-se constantes 

com o aumento da concentração.  
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Figura 26 Valores de HM e HS registados para o vinho base (VB), espumante controlo (RT) e 
para os diversos tratamentos com R. Crispy. Letras iguais no topo de cada coluna indicam que 
os grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 
%. 
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Relativamente ao produto R. Crispy, embora também haja um aumento significativo 

do valor de HM comparativamente com o controlo, observa-se a uma diminuição dos 

valores com o aumento da concentração. Embora já tenham sido documentadas 

correlações negativas entre as manoproteínas e os valores de HM (Esteruelas et al., 

2014; Martínez-Lapuente et al., 2015), não era este o resultado esperado tendo em 

conta o objetivo da produção deste produto enológico. Estes dados poderão indicar, 

para concentrações mais elevadas, um desequilíbrio entre os constituintes deste 

produto e do vinho que altera o fenómeno sinérgico responsável pela espumabilidade.  

 

Apesar das diferenças encontradas, os resultados obtidos constituem um bom 

indicador do potencial de ambos os produtos para o melhoramento do parâmetro HM 

devido à presença das manoproteínas que se têm revelado um componente essencial 

para o melhoramento deste parâmetro: um aumento gradual da concentração de 

manoproteínas numa solução modelo resultou, num trabalho anterior, a uma incremento 

linear dos valores de HM com um valor de 0,96 para o R2 (Coelho et al., 2011b). Os 

resultados sugerem também que estes produtos poderão permitir produzir espumantes 

de qualidade com reduzido tempo de estágio, pois, para espumantes em estágio sem 

este tipo de aditivos, o aumento deste parâmetro para valores próximos dos do vinho 

base apenas se verifica a partir dos 12 meses de estágio (Esteruelas et al., 2014; 

Moreno-Arribas et al., 2000). Neste caso, valores de altura máxima (HM) superiores aos 

do vinho base foram atingidos com apenas 3 meses de estágio.  

Figura 27 Valores de HM e HS registados para o vinho base (VB), espumante controlo (RT) e para 
os diversos tratamentos com R. Round. Letras iguais no topo de cada coluna indicam que os grupos 
são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 %. 
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Relativamente, ainda, ao parâmetro HS, apesar de se registarem valores 

significativamente diferentes do vinho controlo, a variação entre os diferentes 

tratamentos é inferior à variação registada para os valores de HM e TS. Isto tem-se 

vindo a verificar nos diversos estudos realizados aos parâmetros da espuma (Coelho et 

al., 2016; Medina-trujillo et al., 2017; Núñez et al., 2006), mesmo quando se avalia a 

influência de diferentes grupos de compostos individualmente (Coelho et al., 2011a; 

Coelho et al., 2011b). A identificação e caracterização dos compostos que melhor 

influenciam o parâmetro HS poderá constituir o objetivo de estudos futuros.  

Os valores de TS obtidos com ambos os produtos são díspares. Enquanto que na 

figura 28 os dados sugerem que o aumento da concentração de R. Crispy não afeta 

significativamente o tempo de estabilidade, o efeito exatamente contrário é encontrado 

quando se adiciona o produto enológico R. Round (Figura 29), pois com este há um 

aumento significativo dos valores de TS. O tratamento com concentração de 10 g/hL é, 

no caso do produto R. Crispy o valor mais baixo registado enquanto que no caso do 

produto R. Round se regista o valor mais elevado e significativamente diferente do vinho 

controlo (RT).  

 

No gráfico da figura 29, referente à adição do produto enológico R. Round verifica-se 

uma redução do valor de TS para o tratamento de maior concentração. Mais uma vez, 

elevadas concentrações de produto enológico poderão perturbar o equilíbrio sinergético 

responsável pela estabilidade da espuma. Tendo em conta a constituição manoproteica 

destes produtos, este efeito negativo corrobora a hipótese anteriormente colocada num 

 

Figura 28 Valores de TS registados para o vinho base (VB), espumante controlo (RT) e para os 
diversos tratamentos com R. Crispy Letras iguais no topo de cada coluna indicam que os grupos 
são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de confiança de 95 %. 
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estudo realizado em 2016 de que as manoproteínas não são as únicas moléculas 

responsáveis pelas alterações ao nível da espuma (Coelho et al., 2016).  

A tendência observada no gráfico da figura 29 sugere uma possível correlação 

positiva entre a concentração de manose e o valor de TS, que está de acordo com os 

resultados mencionados na literatura (Martínez-Lapuente et al., 2015).  

 

Comparando os dois gráficos relativos aos valores de TS, os melhores resultados 

são, novamente, atingidos com a adição do produto R. Round.  

 

Numa comparação geral entre ambos os produtos, os tratamentos com R. Crispy 

registam valores de HM entre 17,50 cm e 20,37 cm e os tratamentos com R. Round 

entre 22,13 cm e 22,31 cm. Os valores de TS variam, para o primeiro produto, entre 

70,62 s e 89,23 s e, para o segundo entre 121,36 s e 147,75 s. Estes dados permitem 

afirmar que o produto R. Round tem maior capacidade para o aumento da 

espumabilidade e estabilidade da espuma de vinhos espumantes. Além das 

manoproteínas, este produto conterá, certamente outros compostos que contribuem 

para o efeito sinérgico que assegura a espumabilidade e estabilidade, como é o caso 

dos compostos de baixo peso molecular (< 1 kDa) (Coelho et al., 2011b).    

Figura 29 Valores de tempo de estabilidade (TS) registados para o vinho base (VB), espumante 
controlo (RT) e para os diversos tratamentos com R. Round Letras iguais no topo de cada coluna 
indicam que os grupos são homogéneos de acordo com o teste de Tukey com um nível de 
confiança de 95 %. 
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5. Quantificação dos polissacarídeos  

Para proceder à quantificação do material polimérico do vinho, as amostras foram 

primeiramente dialisadas e liofilizadas para obtenção dos polímeros de peso molecular 

superior a 12 kDa, nos quais se incluem as manoproteínas. Para se poder proceder à 

análise por GC-FID, os polímeros foram hidrolisados e convertidos a acetatos de alditol 

resistentes às elevadas temperaturas da análise cromatográfica em fase gasosa.  

 

A análise cromatográfica permitiu a quantificação dos açúcares neutros ramnose 

(Rha), arabinose (Ara), xilose (Xyl), manose (Man) e galactose (Gal) e glucose (Glc). A 

quantificação de ácidos urónicos foi efetuada por um método colorimétrico do m-

fenilfenol.  

A Gal, Ara e os ácidos urónicos são açúcares pertencentes a polissacarídeos 

pécticos naturalmente presentes nas uvas, enquanto que a manose provém dos 

polissacarídeos da parede das leveduras e dos produtos enológicos adicionados. A 

presença de Glc deve-se à presença de glucanas provenientes das paredes celulares 

das leveduras (Eusébio, 2015).  

5.1 Quantificação dos polissacarídeos nos produtos enológicos 

Na análise aos produtos enológicos obtiveram-se valores de rendimento em material 

polimérico e em hidratos de carbono de 9 % e 7 %, respetivamente, para o produto R. 

Crispy e de 11 % e 10 % para o produto R. Round (Tabela 8). Estas diferenças indicam 

que os produtos deverão conter 1 - 2 % de outros compostos de elevado peso molecular 

além dos polissacarídeos, como, por exemplo, proteínas. Simultaneamente, estes 

valores indicam que as manoproteínas representam menos de 10 % do total de ambos 

os produtos, uma vez que estas são parte do material de elevado peso molecular que 

constitui, apenas, cerca de um décima da constituição total dos produtos. O teor total de 

hidratos de carbono do material polimérico é elevado sendo 88 % no produto R. Round 

e 77 % no produto R. Crispy. No entanto o produto R. Crispy terá no seu material 

polimérico uma maior percentagem de proteína (33 %) comparativamente ao produto R. 

Round (22 %). Ao nível da percentagem molar dos resíduos de açúcares constituintes 

dos polissacarídeos, sendo em ambos constituídos maioritariamente por manose, 

seguido de arabinose, galactose e glucose, em ambos os produtos as diferenças 

residem sobretudo no valor de glucose e manose: o produto R. Crispy regista o menor 

valor de manose (40 %), mas maior valor de glucose (13 %) comparativamente com o 

produto R. Round (48 % e 2 % respetivamente). Sendo estes produtos provenientes de 

leveduras só seria expectável a presença de manose e glucose. A arabinose e galactose 
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poderá estar associada à presença de arabinogalactanas, que poderão ter origem nos 

polissacarídeos das uvas ou em goma arábica2 (Akiyama et al., 1984).  

 

5.2 Quantificação dos polissacarídeos nos vinhos espumantes 

A quantificação do material polimérico e do conteúdo em açúcares, também nos 

vinhos espumantes, apresentam diferenças entre o rendimento de material polimérico 

total e o rendimento em hidratos de carbono, indicando a presença de outros compostos 

de elevado peso molecular no vinho. Comparando os resultados entre os produtos, os 

valores de ambos os rendimentos são superiores para o produto R. Round assim como 

os valores de concentração em hidratos de carbono totais. Estes resultados estão de 

acordo com os da tabela 8, na qual os maiores valores nestes parâmetros se registam 

igualmente para este produto.  

Importa aqui ressalvar que não foi possível determinar a percentagem molar exata 

de ácidos urónicos para os tratamentos RC10 e RR10. O valor apresentado é o valor 

médio obtido a partir dos tratamentos com 5 e 30 g/hL para cada um dos produtos.  

Paralelamente aos valores de percentagem molar, no caso da manose polimérica foi 

também calculado o valor de concentração deste açúcar em todos os tratamentos em 

 
2 A goma arábica é um estabilizante coloidal usado na produção de vinhos. 

Produto 
Enológico 

η 
(% m/m) 

η HC 
(% m/m) 

Hidratos de Carbono (% mol) 
Total 
HC 

(µg/mg) 

Rha Ara Man Gal Glc  
R. Crispy 9 7 1 27 40 20 13 767 
R. Round 11 10 1 28 48 21 2 883 

 

Tabela 8 Valores de rendimento mássico total do material polimérico do vinho, rendimento em hidratos de 
carbono (HC) do material polimérico, percentagem molar e total de hidratos de carbono para os produtos 
enológicos R. Crispy e R. Round. 
 

Espumante 
η 

(mg/L) 
η HC  

(mg/L) 

Hidratos de Carbono (% mol) Total 
HC 

(µg/mg) 
Rha Ara Xyl Man Gal Glc AU 

RT 292 162 3 20 0 27 23 6 22 560 

RC5 288 156 3 20 0 28 24 5 20 542 
RC10 415 243 3 21 1 29 23 4 18a 586 
RC30 368 221 3 20 1 28 22 9 18 600 

RR5 347 191 3 21 0 25 23 4 24 547 
RR10 403 240 3 23 0 29 24 4 18ª 594 
RR30 475 342 3 20 1 32 24 5 16 720 

 

Tabela 9 Valores de rendimento mássico total do material polimérico do vinho, rendimento em hidratos de carbono (HC) do 
material polimérico, percentagem molar e total de hidratos de carbono para o espumante controlo (RT) e cada um dos 
tratamentos em espumante Rosé com R. Crispy e R. Round. 
aO valor de AU para o tratamento RC10 e RR10 foi calculado, por estimativa, com um valor médio dos tratamentos RC5 e 
RC30 no primeiro caso e RR5 e RR30 no caso do RR10, pois não foi possível determinar a concentração exata dos mesmos. 
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g/hL de vinho – tabela 10 para melhor corelacionar o seu incremento nos vinhos com as 

propriedades da espuma exibidas pelos vinhos espumantes. Pela análise da tabela 10 

verifica-se, para o caso do produto R. Crispy, que o aumento de 0,9 g/hL na 

concentração de manose polimérica entre o espumante RT e o RC5 não é denotada 

pelo rendimento em material polimérico (Tabela 9) que baixa de 162 mg/L para 156 

mg/L. Isto acontece porque a diferença nos valores de manose é compensada pela 

diferença nos valores de hidratos de carbono totais. No vinho controlo o valor deste 

parâmetro é superior ao do tratamento RC5. Isto poderá indicar que este produto é 

constituído por outros compostos de elevado peso molecular que não foram 

identificados neste trabalho, nomeadamente proteínas (Martínez-Lapuente et al., 2018).  

Relativamente aos valores de fração molar de manose (Tabela 9) e concentração de 

manose (Tabela 10) do tratamento RC30, verifica-se que em ambos os casos o valor 

registado é inferior ao esperado, pois neste tratamento dever-se-iam registar valores 

superiores ao do tratamento RC10, o que não se verifica. Estes dados poderão indicar 

que a dose máxima de manose polimérica (ou manoproteínas) para este produto é na 

ordem dos 7 g/hL, pois com um forte aumento da quantidade de produto adicionada não 

se verifica um aumento na concentração de manose. Esta suposição é apoiada pelos 

valores da tabela 8, na qual se observa que a fração molar de manose do produto R. 

Crispy – 40 % - é inferior à do produto R. Round – 48 %.  

Esta diferença nos valores de manose está em concordância com os resultados da 

figura 26 na qual se observa que os valores de espumabilidade são inferiores para o 

tratamento RC30 comparativamente com o valor RC10. Simultaneamente explica a 

inesperada correlação negativa. Nos resultados obtidos para o produto R. Round, os 

valores são concordantes entre a tabela 9, a tabela 10 e os dados de espumabilidade. 

Neste caso, o aumento da quantidade de produto adicionado resultou num aumento da 

fração molar e concentração de manose – tabela 9 e tabela 10, respetivamente. No 

entanto, também com este produto a concentração máxima de manose – 11,2 g/hL - é 

inferior ao valor esperado de cerca de 30 g/hL, o que corrobora com a baixa quantidade 

de material polimérico nos produtos enológicos, na realidade a quantidade de 

manoproteínas e macromoléculas (> 12 kDa) adicionadas serão aproximadamente 3 

g/hL, sendo o restante constituído por oligossacarídeos, péptidos ou outros grupos de 

compostos de menor peso molecular, de forma a assegurar o efeito sinérgico 

responsável pela espumabilidade e estabilidade da espuma (Coelho et al., 2011a; 

Coelho et al., 2011b).  
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Apesar dos vinhos espumantes com R. Round deterem os valores mais elevados de 

concentração de manose e de percentagem mássica de material polimérico de elevado 

peso molecular, não deverá ser este o motivo que, isoladamente, define o melhor 

desempenho destes vinhos relativamente à qualidade da espuma. O espumante RR10 

contém 7,3 g/hL de manose e um rendimento em material polimérico de 240 mg/L. 

Valores semelhantes encontram-se para o tratamento RC10 que contém 7,4 g/hL de 

manose e 243 mg/L de material polimérico. No entanto, o valor de HM e TS para o 

primeiro é de 19,3 cm e 70,6 s, respetivamente. Para o tratamento RR10 estes 

parâmetros atingem 22,2 cm e 165,6 s. Ou seja, com uma constituição essencialmente 

semelhante, o vinho RR10 regista valores mais elevados de espumabilidade e 

estabilidade da espuma. Este é o resultado que melhor espelha a importância dos 

restantes grupos de compostos que constituem o vinho e de que o equilíbrio entre os 

mesmos é crucial para o fenómeno sinérgico que sustenta a formação e estabilidade da 

espuma. A integração dos resultados de quantificação e dos parâmetros da espuma 

sugerem que há uma sinergia mais evidente nos tratamentos com R. Round, o que se 

deverá, muito provavelmente, à maior quantidade de moléculas com propriedades 

tensioativas. Pode, igualmente, estar relacionado com o tipo de manoproteínas que 

constituiu cada um dos produtos: foi visto anteriormente que as manoproteínas podem 

ter uma maior ou menor percentagem de proteína, consoante se trate de uma 

proteoglicana ou uma glicopreína (Robey, 2002). Em estudos anteriores foi possível 

perceber que as proteoglicanas (com percentagem de proteína de cerca de 5 %) têm 

um maior efeito para o aumento do tempo de estabilidade da espuma numa solução 

modelo (Coelho et al., 2011b). Sendo o produto enológico R. Round mais rico em 

carboidratos terá consequentemente uma menor percentagem de proteínas 

comparativamente ao produto enológico R. Crispy. 

Tabela 10 Concentração de manose do material polimérico para o espumante rosé controlo e tratamentos com 
R. Crispy e R. Round. 

Tratamento Concentração manose (g/hL) 

RT 3,7 

RC5 4,6 

RC10 7,4 

RC30 6,3 

RR5 4,8 

RR10 7,3 

RR30 11,2 
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O êxito deste produto enológico poderia estar relacionado com a quantidade de 

arabinogalactanas que também foram descritas como potenciais estabilizadoras da 

espuma (Coelho et al., 2011b). Os dados da tabela 9 sugerem que os produtos também 

contêm este grupo de macromoléculas, no entanto em quantidades muito semelhantes 

que não se refletiu num aumento da percentagem de arabinose e galactose entre os 

tratamentos com os produtos enológicos e o vinho controlo. Estas semelhança entre os 

valores de percentagem molar do vinho controlo com o dos restantes tratamentos é, 

aliás, verificada para os restantes Hidratos de Carbono quantificados à exceção da 

manose, o que indica que devido à baixa percentagem de material polimérico em ambos 

os produtos enológicos, só é possível verificar um enriquecimento do vinho no açúcar 

maioritário presente nos produtos adicionados.  
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6. Relação entre a espuma e a concentração de manose 

Em trabalhos anteriores desenvolvidos para avaliar o efeito da manoproteínas na 

qualidade da espuma, é comum confrontar os valores dos parâmetros da espuma com 

a concentração de manose, a fim de verificar a existência de uma correlação entre os 

mesmos. 

A figura 30, na qual se apresenta a relação dos valores de HS e HM com os valores 

da concentração em manose polimérica para o vinho com adição do produto R. Crispy, 

não sugere a existência de uma correlação entre os valores, o que, de certa forma, já 

era esperado face aos resultados obtidos na análise à espuma. Não se verifica, para 

ambos os parâmetros, indícios de correlação, uma vez que os valores de HS são 

constantes em função do aumento da concentração de manose polimérica e os valores 

de HM aumentam e diminuem em função do aumento do teor de manose  

 

 

A ausência de uma correlação entre a concentração de manose polimérica e os 

parâmetros HS e HM foi, já, documentada em alguns artigos (Esteruelas et al., 2014; 

Martínez-Lapuente et al., 2015). No entanto, não existe na literatura referência a uma 

correlação negativa no caso do parâmetro TS, que é o que se verifica com a adição de 

R. Crispy (Figura 31). Embora este resultado esteja relacionado com os da figura 27 

este não era o resultado esperado, uma vez que indica uma influência negativa por parte 

das manoproteínas na durabilidade da espuma, com um valor muito baixo de coeficiente 

de Pearson de -0,9787. Apesar de haver um aumento na concentração de manose (RT 

 
Figura 30 Relação entre os valores de estabilização (HS a laranja) e altura 
máxima (HM a azul) em função da concentração de manose para o vinho controlo 
(RT) e os tratamentos com R. Crispy. 
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< RC5 < RC30 < RC10), os restantes constituintes do produto enológico também estão 

a ser incrementados e afetam o equilíbrio ideal entre os diferentes compostos, 

imprescindível ao aumento da espumabilidade e estabilidade da espuma.  

 

 

Pela análise dos resultados da figura 32, também não é possível identificar qualquer 

relação entre a concentração de manose e os valores quer de HM, quer de HS. No 

entanto, não se verifica uma alternância dos valores como no caso dos tratamentos com 

R. Crispy. No parâmetro HM nota-se, sim, uma estagnação do valor entre RR5 e RR30, 

sugerindo que para o conjunto de compostos em causa no produto, o valor máximo de 

espumabilidade é de 22,1 a 22,3 cm. Ou seja, o valor de espumabilidade não aumenta 

linearmente com o aumento da quantidade de manose a partir de 5 g/hL. Adições de 

concentrações inferiores teria de ser testadas para confirmar a linearidade para valores 

inferiores a 4 g/hL. Resultados semelhantes foram já documentadas um estudo anterior 

de 2016 (Coelho et al., 2016). Estes resultados sugerem que a adição de 5 g/hL de R. 

Round incrementa a espumabilidade em 25 % e 4 % em estabilização não sendo 

observados incrementos para adições superiores. 
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0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8

e
s
ta

b
ili

d
a
d
e
 (

s
)

Conc. manose (g/hL)

Figura 31 Relação dos valores de tempo de estabilidade (TS) em função da 
concentração de manose polimérica para o vinho controlo e os tratamentos com R. 
Crispy. r = coeficiente de Pearson. 
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É observada uma relação semelhante do valor de TS com o aumento da 

concentração de manose – figura 33. Neste caso não se verifica uma estagnação do 

valor de TS a partir de 5 g/hL de manose, verifica-se um aumento linear até 10 g/hL de 

manose polimérica seguido então de uma estagnação do TS ou mesmo de um ligeiro 

decréscimo no tratamento RR30. Para os pontos do gráfico que demonstravam a 

existência de uma correlação positiva entre a concentração de manose e os valores de 

TS foi traçada a linha de tendência e calculado o coeficiente de Pearson para o qual se 

obteve o valor de 0,9929.  
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Figura 32 Relação entre os valores de altura de estabilização (HS a laranja) e altura 
máxima (HM a azul) em função da concentração de manose para o vinho controlo (RT) 
e os tratamentos com R. Round. 
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Figura 33 Relação dos valores de tempo de estabilidade (TS) em função da concentração de 
manose polimérica para o vinho controlo e os tratamentos com R. Round. r = coeficiente de 
Pearson. 
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Neste caso, é notório que elevadas concentrações de manoproteínas (na ordem dos 

11 g/hL) acabam por ser prejudiciais à estabilidade da espuma devido à possível 

perturbação do equilíbrio entre diferentes compostos que sustenta o efeito sinérgico 

responsável para estabilidade da espuma (Blasco et al., 2011).  

Note-se que em ambos os produtos as manoproteínas representam menos de 10 % 

da sua constituição total. No entanto, isto não impediu a influência dos produtos na 

espumabilidade e estabilidade da espuma dos vinhos espumantes bem como o registo 

de diferenças entre os resultados de R. Crispy e R. Round. Isto demonstra a importância 

dos restantes constituintes dos dois aditivos para as diferenças encontradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FCUP 
Avaliação do Impacto da Adição de Dois Aditivos Manoproteicos na Espuma e 

características Organoléticas de Espumantes 

87 

 

7. Prova sensorial 

Foram realizadas duas provas sensoriais, uma no final de fermentação e a segunda 

ao fim de 5 meses de estágio.  

Os espumantes foram avaliados em diversos parâmetros da espuma, da cor, do 

aroma e do gosto numerados numa escala de 0 a 5. 

7.1 Prova fim de fermentação  

 

Espumante Branco 

Na avaliação da cor do espumante branco pelos provadores (Figura 34), o controlo 

registou a classificação mais alta de 9,3/10 pontos. Para os restantes tratamentos, a 

avaliação variou entre 8,7/10 e 9,0/10. Embora a diferença não seja significativa, este 

resultado poderá indicar que os produtos enológicos comprometem o aspeto dos vinhos 

espumantes no final da fermentação. 

 

 

Na avaliação da espuma (Figura 35), à exceção do tratamento BR30 que teve 17,5/30 

pontos, todos os restantes tratamentos registaram uma classificação superior à do 

controlo – 19,9/30 pontos. Os restantes tratamentos tiveram classificações semelhantes 

com variação entre 20,1 e 21,8. Em ambos os produtos a classificação mais alta – 

21,8/30 pontos -foi obtida para o tratamento com 5 g/hL de produto enológico, seguindo-

se o tratamento BR10 com 21,6 pontos. Isto sugere uma preferência dos provadores 

pelos espumantes com concentração de 5 g/hL e 10 g/hL de R. Round relativamente à 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

BT BC5 BC10 BC30 BR5 BR10 BR30

Avaliação Sensorial da Cor

Limpidez Cor

Figura 34 Resultados da análise sensorial da cor nos diferentes tratamentos do espumante 
branco após o fim da fermentação. 
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espuma o que também está de acordo com os parametros obtidos pela medição da 

espumabilidade e estabilidade destes vinhos. Relativamente ao produto R. Crispy são 

atingidos com uma dose mínima e mediana do produto.  

 

 

No que à avaliação gustativa diz respeito (Figura 36), a classificação mais elevada 

foi registada para o tratamento BC30 (21,7/30), seguindo-se o tratamento BR10 

(21,3/30) e BR5 (20,6/30). Simultaneamente, o tratamento BR30 teve a pior 

classificação (19,7/30), seguido do BC10 e do BC5. Estes dados, em conjunto com a 

avaliação do aroma, em que o tratamento BR30 também registou a pior classificação e 

o BC30 a segunda melhor, sugerem que os produtos têm efeitos contrários na máxima 

concentração testada. 

Relativamente ao aroma dos vinhos (Figura 37), o vinho controlo volta a registar a 

classificação mais alta com 14,4/20 pontos. Este resultado não era esperado tendo em 

conta o objetivo dos produtos testados para melhorar não só a qualidade da espuma, 

mas também as características organoléticas de vinho espumante. No entanto, a 

diminuição da volatilidade de compostos associada à presença de manoproteínas não 

é um resultado novo, tendo sido já referenciado por alguns autores (Chalier et al., 2007; 

Lubbers et al., 1994). Nos tratamentos com R. Crispy as classificações variaram entre 

12,8/20 e 13,9/20 pontos; já nos tratamentos com R. Round estas variaram entre 13,6/20 

e 14,2/20 pontos, o que sugere uma maior aptidão do produto R. Round para melhorar 

Figura 35 Resultados da análise sensorial da espuma nos diferentes tratamentos do espumante 
branco após o fim da fermentação. 
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o aroma dos espumantes pelo menos no final de fermentação, muito embora a 

classificação seja inferior à do controlo.  

 

 

Na classificação final dos espumantes (figura 38), as pontuações mínima e máxima 

diferem apenas um ponto (15,2/20 e 16,2/20). No entanto, à exceção do tratamento 

BR30, todos os restantes tratamentos tiveram uma classificação mais elevada que a do 

controlo, tendo o tratamento BC30 registado a pontuação mais alta. 
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Figura 37 Resultados da análise sensorial ao aroma nos diferentes tratamentos do espumante branco 
após o fim da fermentação. 

Figura 36 Resultados da análise sensorial ao gosto nos diferentes tratamentos do espumante branco 
após o fim da fermentação. 
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Numa análise geral, o tratamento BC30 foi o que após a fermentação teve os 

melhores resultados ao nível da prova sensorial, sugerindo que o produto R. Crispy 

poderá ser benéfico se usado em elevadas concentrações. Para concentrações de 5 

g/hL e 10 g/hL o produto R. Round mostrou-se igualmente eficaz ao nível da espuma e 

gosto, mas menos eficaz ao nível do aroma. 

 

Embora as diferenças entre os tratamentos sejam muito ténues, há uma 

repetibilidade do aspeto dos gráficos entre as categorias da Espuma (Figura 35), do 

Gosto (Figura 36) e do Aroma (Figura 37), o que é um indicativo para homogeneidade 

e da experiência do grupo de provadores, capaz de encontrar as diferenças subtis entre 

os espumantes. 

Os resultados da prova ao espumante Branco no fim de fermentação sugerem que a 

contaminação previamente identificada não adulterou os vinhos no que diz respeito às 

suas características sensoriais. No entanto, para conclusões mais fidedignas seria 

necessário proceder à identificação e quantificação dos hidratos de carbono presentes 

nestes tratamentos.  
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Figura 38 Classificação final atribuída a cada um dos tratamentos do espumante Branco após o fim da 
fermentação. 
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Espumante Rosé  

À semelhança do que se verificou nos espumantes brancos, também no espumante 

Rosé não foram encontradas diferenças significativas, grau de confiança de 95 %.  

Ao nível da cor (Figura 39), não parece haver, no espumante Rosé, diferenças 

provocadas pelos produtos pois apenas se registaram as pontuações de 9,4/10 e 9,5/10. 

Na avaliação à espuma (Figura 40), todos os tratamentos à exceção do RC10 

(22,4/30 pontos) tiveram classificações superiores à do controlo RT – 22,8/30 pontos. O 

tratamento RC30 teve a classificação mais alta – 23,8/30 –, seguindo-se o RR10 com 

apenas uma décima de diferença na sua classificação. 

Figura 39 Resultados da análise sensorial da cor nos diferentes tratamentos do 
espumante Rosé após o fim da fermentação. 
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Figura 40 Resultados da análise sensorial da espuma nos diferentes tratamentos do espumante 
Rosé após o fim da fermentação. 
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Os resultados na prova não sugerem a existência da uma tendência em qualquer 

uma das categorias, contrariamente ao que se verificou no caso da espuma sobretudo 

no caso do produto R. Round. Ressalva-se, no entanto, que estes são os resultados da 

prova no final da fermentação e que, as quantificações dos parâmetros à espuma 

correspondem aos vinhos após 3 meses de estágio impedindo, assim, uma verdadeira 

correlação entre os resultados de uma e outra análise. Pressupõe-se, no entanto, que 

as concentrações de manose sejam idênticas uma vez que 3 meses de estágio não é 

suficiente para que haja libertação de grande quantidade de manoproteínas pela 

autólise de leveduras (Kemp et al., 2018), pelo que as diferenças no valor de 

concentração deste açúcar dever-se-á, quase exclusivamente, à adição dos produtos.  

 

No aroma, o vinho com pior classificação foi o RR10 com 13,7/20 pontos e o melhor 

foi o RR5 com 14,7/20 pontos (Figura 41). Nesta categoria, o vinho controlo foi o terceiro 

melhor classificado, o que questiona o potencial dos produtos para melhorar o aroma 

dos vinhos. Apenas os tratamentos RC10 e RR5 tiveram classificação mais alta. 

No que diz respeito à avaliação gustativa (Figura 42), o tratamento RR5 volta a 

registar a classificação mais elevada com 22,3/30, enquanto que o espumante RC30 

regista a pior classificação com 21,2 pontos. O tratamento RC10 (22,1/30 pontos) é o 

segundo vinho com melhor classificação, à semelhança do que ocorreu na categoria 

Aroma. 

Figura 41 Resultados da análise sensorial do aroma nos diferentes tratamentos do espumante Rosé 
após o fim da fermentação. 
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Na classificação final (Figura 43), os espumantes têm pontuações muito próximas 

com apenas cinco décimas de diferença entre o melhor e o pior classificado. 

Apesar do RC10 ter tido a pior classificação ao nível da espuma, é o vinho com 

melhor classificação final juntamente com o RR5 – ambos tiveram 16,0/20 pontos. O 

facto de não serem os melhores vinhos ao nível da espuma confirma que esta não define 

isoladamente o valor de um espumante. Ao mesmo tempo, o facto de o tratamento RT 

ser o vinho com pior classificação confirma a capacidade dos produtos, nomeadamente 

das manoproteínas, para melhorar a qualidade sensorial de vinho espumante já 

Figura 43 Classificação final atribuída a cada um dos tratamentos do 
espumante Rosé após o fim da fermentação. 
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Figura 42 Resultados da análise sensorial ao gosto nos diferentes tratamentos do espumante Rosé após o 
fim da fermentação. 
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documentada em trabalhos anteriores (Coelho et al., 2016; Juega et al., 2012; Juega et 

al., 2015). 

É importante salientar que as diferenças aqui encontradas resultam de uma avaliação 

efetuada no final da fermentação, o que não permite tirar ilações acerca da possível 

comercialização destes vinhos, uma vez que há uma obrigatoriedade de três meses de 

estágio. 
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7.2 Prova aos 5 meses de estágio 

Espumante Branco 

Contrariamente ao que se verificou na primeira prova, a pontuação na cor dos 

espumantes foi bastante homogénea, variando entre 9,5/10 e 9,7/10, tendo o controlo 

registado o valor mínimo (Figura 44). Isto sugere que com o decorrer de tempo de 

estágio, os espumantes enriquecem em compostos coloidais responsáveis pelo 

melhoramento da cor. As diferenças entre os tratamentos são muito ténues para que se 

associe a melhoria da cor aos produtos enológicos. 

É importante salientar que foram encontradas diferenças nos valores de absorvância 

a 520 nm e 620 nm entre os espumantes no final de fermentação e com três meses de 

estágio (Figura 24). A melhoria na categoria da cor registada na prova organolética 

poderá, portanto, resultar das alterações provocadas por aquilo que se pensa ser uma 

fermentação malolática indesejada. 

 

 

Na avaliação à espuma, os vinhos são mais homogéneos comparativamente com a 

avaliação no final de fermentação. No entanto, têm no cômputo geral classificações mais 

altas. No final de fermentação (primeira prova), as pontuações variaram entre 17,5/30 e 

21,8/30, sendo que nesta avaliação variaram entre 24,7/30 e 26,9/30. 

A classificação mais baixa foi registada para o controlo BT e a mais alta para o 

tratamento BC5, à semelhança do que aconteceu na prova realizada no final de 
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Figura 44 Resultados da análise sensorial da cor nos diferentes tratamentos do 
espumante Branco após 5 meses de estágio. 
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fermentação em que, o tratamento BC5 teve a pontuação mais alta e o BT a segunda 

mais baixa. 

 

O conjunto dos resultados das duas provas demonstra a capacidade dos dois 

produtos enológicos para melhorar a qualidade da espuma, o que se deverá ao efeito 

sinérgico das manoproteínas com os compostos tensioativos de baixo peso molecular 

(Coelho et al., 2011b). Entre os dois produtos, o R. Crispy é o que sugere melhor 

capacidade para este efeito, pois os tratamentos BC5, BC10 (26,7/30) e BC30 (25,8/30) 

registaram a primeira, segunda e terceira classificações mais altas, seguindo-se os 

tratamentos BR30, BR10 e BR5 com 25,6, 25,5 e 25,3 em 30 pontos. 

Ao nível do aroma dos vinhos (Figura 46), verificou-se uma descida de pontuação 

em todos os tratamentos à exceção do BR30. Na primeira prova os valores variaram 

entre 12,8 e 14,4 em 20 pontos, sendo que na segunda prova variaram entre 12,3 e 

13,2. 

A pior classificação registou-se para o tratamento BR5 e a melhor para o tratamento 

BR30. Embora tenha havido um decréscimo de pontuação entre a primeira e a segunda 

prova, os resultados sugerem que produtos enológicos evitam uma descida acentuada: 

para o vinho controlo regista-se uma diminuição de dois valores enquanto que para os 

restantes tratamentos a máxima discrepância encontrada é de 1,6 para o produto R. 

Round e 1,3 para o R. Crispy. Para confirmar esta possibilidade, seria necessário 

realizar mais provas com tempos de estágio mais prolongados. 

Figura 45 Resultados da análise sensorial da espuma nos diferentes tratamentos do espumante Branco 
após 5 meses de estágio. 
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Numa comparação entre os diferentes tratamentos em ambas as provas, o vinho 

BC30 foi o que registou a segunda pontuação mais elevada. 

 

Na análise à qualidade gustativa (Figura 47), a pontuação dos diferentes tratamentos 

variou entre 20,2/30 e 21,7/30. Comparativamente à avaliação de final de fermentação 

é curioso notar que os vinhos que tinham pontuação mais elevada que a do controlo 

têm, na segunda prova, uma pontuação mais baixa. Simultaneamente, os tratamentos 

que na primeira prova eram considerados piores que o controlo, na segunda prova têm 

classificação mais alta. Isto revela a importância da continuidade do estudo ao longo do 

tempo de estágio para melhor compreender e analisar as diferenças que os dois 

produtos provocam no aroma do espumante. 

O tratamento BR30 tem a classificação mais alta nas categorias Aroma e Gosto. O 

que poderá ser um indicador do produto R. Round para melhoramento do vinho 

espumante e, ao mesmo tempo, corroborar a importância das manoproteínas para a 

qualidade sensorial deste tipo de vinho (Coelho et al., 2016; Juega et al., 2012; Juega 

et al., 2015). Poderá pensar-se que este produto será constituído por um tipo de 

manoproteínas capaz de reter terpenos e norisoprenoides que são responsáveis pelo 

melhoramento das características gustativas dos vinhos (Juega et al., 2012; Juega et 

al., 2015).   

Na classificação final os tratamentos (Figura 48) BC30 e BT tiveram a mesma 

classificação – 15,4/20 pontos. A estes seguiram-se o BR5 (15,5/20), o BC10 e BR10 
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Figura 46 Resultados da análise sensorial do aroma nos diferentes tratamentos do espumante 
Branco após cinco meses de estágio. 
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(15,6/20), o BR30 (15,7/20) e, por fim, com a classificação mais elevada o tratamento 

BC5 com 16,0 pontos. 

 

 

Verifica-se assim uma tendência do tratamento BR30 para registar pontuações 

elevadas tanto em cada uma das categorias bem como na classificação final. Constata-

se um comportamento semelhante para o tratamento BC5. Mesmo as categorias em 

que estes espumantes não foram os preferidos pelos provadores (cor e espuma), 

tiveram uma classificação igual ou superior à do controlo. Estes resultados espelham 

não só o potencial de ambos os produtos para melhorar a qualidade dos espumantes, 

bem como as diferenças entre os mesmos: os melhores resultados para o R. Crispy 

foram alcançados com a concentração mais baixa e para o R. Round com a mais alta. 

Seria interessante poder comparar os resultados obtidos com a quantidade de 

manose e dos restantes açúcares. No entanto, devido à contaminação, seria impossível 

perceber se as quantificações resultariam do metabolismo dos microrganismos ou da 

adição dos produtos. Os próprios resultados obtidos com a prova poderão resultar de 

uma sinergia entre os compostos dos produtos e dos microrganismos. Em todo o caso, 

a adição dos produtos não se revelou prejudicial para os tratamentos BR30 e BC5. 

 

Figura 47 Resultados da análise sensorial ao gosto nos diferentes tratamentos do espumante branco após 
cinco meses de estágio. 
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Figura 48 Classificação final atribuída a cada um dos tratamentos do espumante Rosé após o fim da 
fermentação. 
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Espumante Rosé 

Ao fim de 5 meses de estágio, os provadores pontuaram os vinhos com pontuações 

superiores às da primeira prova: todos os vinhos tiveram 9,6 /10 pontos à exceção do 

RC5 que teve 9,8/10 pontos (Figura 49). Na primeira prova, a pontuação mais alta 

registada foi de 9,5/10 pontos, o que evidencia o efeito positivo do estágio para a cor 

dos vinhos espumantes e confirmam que os produtos enológicos não prejudicam os 

espumantes ao nível da cor e da limpidez.  

 

 

À semelhança do que se verificou no espumante Branco, também no Rosé as 

classificações ao nível da espuma foram superiores na prova após 5 meses de estágio 

com a pontuação a variar entre 24,3 e 27,2 (Figura 50). Na prova do final de 

fermentação, a pontuação mais alta obtida foi de 23,8/30 pontos – mais baixa que a 

mínima pontuação da segunda prova. 

O vinho controlo regista a classificação mais baixa e o tratamento RC5 a pontuação 

mais alta. Ao tratamento RC5 segue-se o RC30 e o RC10 – ambas com a pontuação de 

26,7/30. Ou seja, os espumantes com adição de R. Crispy registaram pontuações mais 

elevadas na prova sensorial comparativamente com os espumantes com adição de R. 

Round, o que não era esperado tendo em conta os resultados obtidos com o 

equipamento Mosalux em que os espumantes R. Round obtiveram valores mais 

elevados (Figura 26 e Figura 27). Porém, é importante salientar que a análise à espuma 
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Figura 49 Resultados da análise sensorial da cor nos diferentes tratamentos do 
espumante Rosé após 5 meses de estágio. 
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com o Mosalux foi feita com vinhos com três meses de estágio e a prova sensorial 

realizou-se com cinco meses de estágio, pelo que não é possível fazer uma comparação 

direta dos resultados. 

 

 

Perante isto poder-se-ia questionar a paridade dos resultados obtidos com o aparelho 

Mosalux com os resultados obtidos por prova. No entanto, em trabalhos anteriores 

essas semelhanças já foram estudadas, sendo que os vinhos com melhores resultados 

nos parâmetros HM, HS e TS foram posteriormente os melhores resultados a nível 

sensorial (Coelho et al., 2016; Gallart et al., 2004). 

Seria importante em estudos futuros ou em tempos de estágio superiores, fazer 

coincidir as análises aos parâmetros da espuma com a prova sensorial. 

Numa análise geral verifica-se para qualquer um dos tratamentos com adição de 

produto, uma pontuação na categoria de espuma superior à do tratamento controlo, 

revelando o potencial de ambos os produtos para melhorar a qualidade da espuma. 

Isto evidencia que o efeito sinergético entre as manoproteínas e os compostos 

tensioativos de baixo peso molecular (Coelho et al., 2011b) mantém-se quando o 

espumante é avaliado em contexto de prova, servido num flute. 

À semelhança do que se verificou com os espumantes brancos, também os rosés 

perderam qualidade aromática (Figura 51). Na primeira prova as pontuações variaram 

entre 13,7 e 14,7 em 20 pontos sendo que na segunda variaram entre 12,9 e 13,5. Dado 
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Figura 50 Resultados da análise sensorial da espuma nos diferentes tratamentos do espumante Rosé 
após 5 meses de estágio. 
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que este decréscimo se verificou também para o controlo RT, o fenómeno não deverá 

estar associado à adição dos produtos enológicos. 

 

Os tratamentos RR10 detém a pontuação mais elevada, seguida do RC5. Todos os 

restantes tiveram pontuações iguais ou inferiores às do controlo. Ainda que a diferença 

seja no máximo de 0,2 pontos, seria expectável que os tratamentos com R. Crispy e R. 

Round tivessem na sua generalidade pontuações mais elevadas relativamente à do 

controlo dado o potencial das manoproteínas para melhorar o aroma dos vinhos já 

anteriormente documentado (Coelho et al., 2016; Juega et al., 2012). 

Relativamente à análise gustativa (Figura 52), parece haver maior influência dos 

produtos pois à exceção dos tratamentos RR30 e RC5, todos os restantes tratamentos 

tem pontuações superiores às do controlo RT. A pontuação mais alta – 22,5/30 – foi 

registada para o tratamento RC10. Estes dados já são concordantes com os estudos 

que mencionam a aptidão das manoproteínas para melhorar a qualidade sensorial dos 

vinhos (Juega et al., 2015), relacionada com a retenção de terpenos e isoprenoides de 

que são exemplo o geraniol e o linalol (Juega et al., 2012). 

O vinho RR10 é o único que tem pontuação superior à do controlo tanto na categoria 

do aroma como na categoria da análise gustativa. 

Na classificação final dos vinhos que varia entre 15,7 e 16,2, a pior pontuação foi 

registada para o tratamento RT e RR30, sendo a melhor registada pelos tratamentos 

RC30 e RC5 (Figura 53). 
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Figura 51 Resultados da análise sensorial do aroma nos diferentes tratamentos do espumante Rosé 
após cinco meses de estágio.  
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Numa análise geral, o vinho RC5 detém, de facto, as melhores classificações em 

todas as categorias com exceção da análise gustativa. O vinho RC30 seguiu a mesma 

tendência embora tenha tido pontuações mais baixas que o RC5. Nos tratamentos com 

adição de R. Round, o RR10 foi o vinho que reuniu melhor classificação no conjunto de 

todas as categorias. No entanto, à semelhança do que se verificou no espumante 

branco, o produto R. Crispy revelou-se o mais eficaz no melhoramento dos vinhos 

espumantes ao nível da análise sensorial. 

Apesar dos vinhos R. Round terem registado valores mais elevados de HM, HS e TS 

isto não se transpôs para os resultados da prova. Em ambos os tipos de espumante, o 

tratamento BC5 foi o preferido dos provadores. 
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Figura 52 Resultados da análise sensorial ao gosto nos diferentes tratamentos do espumante Rosé 
após cinco meses de estágio. 
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Não foram registadas, nas duas provas, diferenças significativas em qualquer um dos 

parâmetros avaliados. No entanto, a soma das pontuações atribuídas em cada categoria 

permitiu identificar uma tendência dos provadores para preferir os tratamentos com 

adição de produto comparativamente com o controlo, o que indica o potencial destes 

produtos para melhorarem a qualidade dos vinhos espumantes não só a nível 

organolético mas também ao nível da espuma.  
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V.  Conclusão 
O grande desafio de qualquer companhia produtora é encontrar procedimentos que 

visam à obtenção de produtos de elevada qualidade com o baixo custo de produção.  

No que diz respeito à produção de espumante, a dificuldade passa por conseguir 

obter um produto de qualidade evitando um estágio demorado uma vez que este 

encarece o custo de produção.  

Este trabalho foi desenvolvido precisamente para avaliar o potencial dos produtos 

manoproteicos - R. Crispy e R. Round - na mimetização de um ambiente após autólise 

sem necessitar de um estágio de 12 a 18 meses e, simultaneamente, confirmar o papel 

das manoproteínas para o melhoramento da qualidade da espuma, já documentado em 

trabalhos anteriores. 

Ambos os produtos permitiram alcançar valores de HM (parâmetro da altura máxima 

da espuma) significativamente superiores ao tratamento controlo e semelhante aos do 

vinho base com apenas 3 meses de estágio, indicando um possível potencial destes 

produtos para o aumento da capacidade de formação de espuma com tempo de estágio 

bastante reduzido.  

Para o parâmetro tempo de estabilidade da espuma (TS) obteve-se uma correlação 

negativa entre a concentração de manose e a durabilidade da espuma para os 

tratamentos com R. Crispy. Contrariamente, os valores deste parâmetro com adição de 

R. Round sugerem uma forte correlação positiva entre a durabilidade da espuma e o 

aumento da concentração de manose polimérica (r = 0,9929).  

A influência destes produtos na espuma e nas características organoléticas foi 

confirmada em prova sensorial com a preferência, pelos provadores, dos espumantes 

que continham 5 e 10 g/hL de produto enológico em detrimento do espumante controlo.  

Foi também possível concluir que concentrações elevadas de R. Round acabam por 

prejudicar tanto a qualidade da espuma como as características sensoriais devido à 

perturbação no equilíbrio dos diferentes constituintes que contribuem para as 

propriedades da espuma.  

Numa comparação entre ambos os produtos, o R. Crispy tem um menor conteúdo 

em material polimérico e uma menor fração molar de manose na sua constituição 

quando comparado com produto R. Round, pois para o primeiro a concentração de 

manose máxima conseguida foi de 7,3 g/hL e de 11,2 g/hL para o segundo. 

Adicionalmente, o produto R. Crispy induz uma diminuição dos valores de TS enquanto 
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que o produto R. Round produz um aumento dos mesmos, sugerindo o maior potencial 

deste produto para a produção de espumantes de qualidade. 

Ao nível da prova, os resultados inverteram-se, pois os vinhos com R. Crispy foram 

os preferidos dos provadores ao nível da espuma. Na análise ao aroma e gosto dos 

vinhos ambos os produtos contribuíram para um melhoramento das características 

sensoriais, ainda que por vezes as diferenças em relação ao controlo sejam pouco 

percetíveis.  

Numa conclusão, os resultados deste trabalho sugerem que, de facto, a adição de 

produtos constituídos por manoproteínas antes da segunda fermentação poderão estar 

na base da produção de espumantes de qualidade com mais baixo custo de produção, 

uma vez que contribuem para o melhoramento das características da espuma e dos 

atributos sensoriais.   
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VII. Anexos 
Anexo I 

Figura 53 Ficha técnica do produto enológico Release Crispy. 
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Anexo II 

  

Figura 54 Ficha técnica do produto Release Round. 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 55 Ficha de prova. 
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Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 Resultados da análise microbiológica à presença de bactérias e/ou leveduras no enchimento 
das garrafas. Os resultados estão expressos em UFC's (Unidades Formadores de Colónias). 

 Garrafa controlo sem 
leveduras 

Garrafa controlo com 
leveduras 

Vinho Branco 0 0 
Vinho Rosé 0 0 

 

 

Tabela 12 Resultados da análise microbiológica à presença de bactérias e/ou leveduras no final da 
fermentação. Os resultados estão expressos em UFC's (Unidades Formadores de Colónias). Legenda: 
inc. = incontável. 

Espumante Rosé 

 RT RC5 RC10 RC30 RR5 RR10 RR30 
Fim 

fermentação 
0 0 0 0 0 0 0 

Espumenta Branco 
 BT BC5 BC10 BC30 BC5 BC10 BC30 

Fim 
fermentação 

27 Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. 
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Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 13 Valor médio e respetivo intervalo de confiança obtidos no final de fermentação e ao fim dos três meses para os parâmetros enológicos sulforoso livre e total (SO2 L/T), teor alcoólico (TA), 
acidez volátil (AV), acidez total (AT), pH, massa volúmica (MV), extrato seco (ES), açúcares redutores (AR), intensidade de cor (IC), absorvância a 420 nm, 520 nm e 620 nm, e turbidez (NTU) do 
espumante Rosé. 
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Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 Valor médio e respetivo intervalo de confiança obtidos no final de fermentação e ao fim dos três meses para os parâmetros enológicos acidez total (AT), pH, massa volúmica (MV), 
extrato seco (ES), açúcares redutores (AR), intensidade de cor (IC), absorvância a 420 nm, 520 nm e 620 nm, e turbidez (NTU) do espumante Branco. 


