
Resumo 

 

O conhecimento sobre o envelhecimento acelerado do vinho é ainda muito escasso. 

Neste sentido, foi efectuado um estudo que compara a evolução normal, à temperatura 

ambiente, com a evolução acelerada, em estufa e à temperatura de 25 ºC. Um vinho 

verde vedado com diferentes vedantes (rolhas de cortiça natural, rolhas técnicas 

Neutrocork e cápsulas de rosca metálicas) foi submetido a uma análise aromática, por 

cromatografia, e cromática, por espectrofotometria, durante o tempo de conservação. 

Foram também analisados os valores de dióxido de enxofre e ácido ascórbico, como 

anti-oxidantes. Mais ainda, os vinhos foram submetidos a prova organoléptica. 

Foi desenvolvida uma nova metodologia para comparação da evolução normal e 

acelerada de um vinho engarrafado, que permite compreender o uso de diferentes 

vedantes. Após dois meses de conservação do vinho, verificou-se um aumento da 

absorvância a 420 nm, uma diminuição da concentração de dióxido de enxofre e ácido 

ascórbico independentemente da temperatura de conservação e do tipo de vedante. 

Apesar de algumas alterações na composição aromática, os dois meses de ensaio não 

são suficientes para inferir conclusões. Sensorialmente, o vinho conservado sob 

condições extremas apresentou uma degradação ligeira do perfil aromático, 

principalmente no vinho vedado com rolhas de cortiça natural. 
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Abstract 

 

The knowledge on accelerated ageing of wine has been very limited. Thus, a 

methodology has been studied to compare the straight evolution, under room 

temperature, with an accelerated way, in a cabinet at 25 ºC. A “Verde” wine was sealed 

with different stoppers (natural cork stoppers and screw-caps) and it was analysed by 

chromatography, and by spectrometry, during the conservation time. Moreover, the wine 

was analysed by an organoleptic test. 



After two months time, it was verified an increase in the absorption values at 420 nm, a 

decrease in the concentration of sulphur dioxide and ascorbic acid, irrespectively the 

temperature of conservation or the type of stoppers. In spite of some changes in the 

chromatic composition, the two months analysis were not enough to withdrawn 

conclusions. 

Concerning the sensorial analysis, the wine preserved under more extreme conditions 

displayed a light degeneration of the aromatic profile, mainly with natural cork stoppers. 
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