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Mais informação:

Controlar a qualidade do seu vinho
Métodos analíticos na indústria do vinho

Tecnologias de ponta e vantagens da automação
de análises enzimáticas

Manter o controlo dos parâmetros importantes
do vinho em cada etapa do processo de produção
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Métodos analíticos na indústria do vinho

1. In vino veritas?Comodescobrir

2. Das uvas ao vinho acabado: quais os parâmetros amanter sob controlo e porquê

2.1 Estado sanitário das uvas
2.2 Monitorização da fermentação (alcoólica, malolática e glicerol pirúvica)
2.3 Intervenções tecnológicas para a estabilidade do vinho
2.4 Controlo da formação de produtos indesejados

3. Métodos analíticos de última geração na indústria do vinho

4. Análises enzimáticas

5. Automação e as suas vantagens

5.1 Analisadores automáticos de parâmetro único:
a resposta simples para o controlo analítico na indústria do vinho

5.2 Analisadores automáticos multiparâmetros:
a solução ideal para rotinas analíticas de médio e grande porte
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Métodos analíticos na indústria do vinho

Objetivosdamonografia

Divulgar as vantagens de
automatizar o processo
analítico

Como controlar os processos
químicos e microbiológicos
na vinificação

Saber mais sobre as
metodologias e análises
enzimáticas de última
geração

Informar sobre os tipos de
analisadores automáticos
existentes no mercado
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Métodos analíticos na indústria do vinho

A análise dos mostos e dos vinhos é um dos
melhores meios à disposição da enologia para
chegar a um conhecimento cada vez mais profundo
e preciso do vinho e das suas transformações:
permite-nos estabelecer a composição do produto
e a sua genuinidade (ausência de manipulações ou
acréscimos ilícitos), a ausência de doenças e
alterações, bem como os requisitos previstos por lei
(teor alcoólico, extrato seco, enxofre, etc.). A
análise completa de um vinho é uma operação
complexa, demorada e cara.

1. In VinoVeritas?Comodescobrir
Por esse motivo, muitas vezes nos limitamos a
analisar apenas alguns parâmetros enológicos
básicos, como álcool, açúcar, acidez total e volátil,
pH, presença de dióxido de enxofre, que no entanto,
não fornecem informações exaustivas. A capacidade
de analisar com precisão um vinho representa hoje
uma necessidade fortemente sentida pelas adegas,
tanto pequenas como grandes, precisamente porque
permite uma gestão racional do processo de
produção, desde a colheita das uvas à sua
vinificação, bem como na fase de conservação.

2.1 Estado sanitário das uvas

Uma necessidade particular que se faz sentir no
setor do vinho é determinar o estado de saúde
das uvas. A inspeção visual de uvas colhidas
manualmente, para muitas vinícolas, representa a
única ferramenta disponível, embora tenha a
desvantagem de detectar uma infestação por
fungos apenas quando a infrutescência já se
formou, enquanto o impacto negativo na
qualidade das uvas já pode ter ocorrido muito
antes desta fase. Por outro lado, o monitorização
da composição da uva, dos metabólitos da
Botrytis e de outros bolores (glicerol, ácido
glucônico, etanol e acidez volátil, ácido
cítrico), permite uma avaliação objetiva. Para
medir a proporção de açúcares (glucose / frutose),

2. Das uvas ao vinho acabado
Quais os parâmetros a manter sob controlo e porquê

”Avalie o estadodematuração e a composição da uva,
antes de proceder à sua transformação“

ácidos (tartárico e ácido málico), além da
concentração dos componentes fenólicos das
películas (polifenóis, antocianinas), é
imprescindível a colheita em condições adequadas
de maturação tecnológica. Tal como acontece com as
leveduras do vinho, muitos microrganismos
degradam preferencialmente a glucose: a proporção
glucose / frutose, por exemplo, varia com o grau e
período de infecção por Botrytis. Nos mostos obtidos
a partir de uvas com podridão ácida é aconselhável
verificar também a acidez volátil (teor de ácido
acético) e, caso a fermentação não ocorra dentro de
alguns dias, é aconselhável adicionar anidrido
sulfuroso.
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Métodos analíticos na indústria do vinho

2.2 Monitorização de fermentação (alcoólico, malolático e glicerol pirúvico)

O vinho é um ecossistema biologicamente
complexo no qual ocorre uma infinidade de reações
químicas e bioquímicas (fermentações), que estão
intimamente interligadas. A grande importância da
gestão dos processos de fermentação
(fermentação alcoólica e degradação do ácido
málico) reside no efeito que têm na estabilidade
biológica e nas características organolépticas do
vinho. As leveduras, responsáveis pela
fermentação alcoólica, produzem etanol e dióxido
de carbono a partir da glucose e da frutose, as
bactérias lácticas são, por outro lado, responsáveis
pela fermentação malolática que envolve o
consumo de ácido L-málico com formação de ácido
L-láctico e dióxido de carbono. A possibilidade de
detectar analiticamente e quantificar glucose,
frutose, sacarose, etanol, ácido L-málico, ácido
L-láctico, ácido cítrico, ácido ascórbico,

As causas que produzem a turbidez do vinho são
principalmente a precipitação de tartaratos, casse
de ferro e casse de cobre. A turvação provém de
alterações de origem química e microbiana que
afetam tanto os vinhos brancos como os tintos.
Provocam alterações na fase química do vinho e,
sobretudo, caracterizam-se pelos aspectos
desagradáveis que o produto assume. A
precipitação dos tartaratos afeta os vinhos jovens
e deve-se à precipitação do bitartarato de potássio,
provocada pelas baixas temperaturas. A casse do
ferro é uma alteração química que afeta o ferro
contido no vinho ao entrar em contato com o ar.
Nos vinhos brancos afetados por casse de ferro, o
vinho precipita na forma de um depósito
esbranquiçado, turvando o vinho.

2.3 Intervenções tecnológicas para a estabilidade do vinho

sulfitos permitem uma avaliação correta da série
de transformações que afetam uma matriz
extremamente complexa como o vinho. O teor de
nitrogénio é outro parâmetro decisivo para a
finalização do processo de fermentação e
prevenção da formação de sulfeto de hidrogénio,
que altera o perfil organoléptico do vinho. A
quantidade de nitrogénio utilizável correlaciona-se
diretamente com a biomassa das células de
levedura. Em particular, as células de levedura
precisam de nitrogénio para a configuração das
várias enzimas que mantêm um nível de pH neutro
dentro da célula e formam transportadores de
açúcar ativos. As principais fontes de nitrogénio são
amónio e aminoácidos. Estes últimos também são
importantes para a formação de álcoois superiores e
ésteres que influenciam a qualidade sensorial dos
vinhos e, em particular, dos vinhos brancos.

Em vinhos tintos, o ferro combina-se com taninos
e substâncias corantes, precipitando em forma de
depósito azulado. O caso do cobre ao contrário do
caso do férrico, ocorre na ausência de oxigénio,
portanto afeta preferencialmente os vinhos
engarrafados. O cobre, presente no vinho devido
aos produtos químicos à base deste metal,
particularmente eficaz contra as doenças da
videira, quando entra em contacto com as
substâncias proteicas presentes no vinho, forma
compostos que se precipitam, turvando o vinho. A
determinação de ferro, cobre, ácido tartárico e
potássio é portanto de fundamental importância
para controlar a estabilidade dos vinhos e planear
as intervenções tecnológicas (adição de ácido
cítrico no vinho ou correcção por clarificação).

”Controlarprocessosquímicosemicrobiológicospara
evitar a formaçãodedefeitosedesviossensoriais“

03
/2

02
1,

pá
gi

na
5

Ambifood • Rua Dominguez Alvarez, 44, escritórios 4.16, Porto, Portugal • E-mail: geral@ambifood.com • www.ambifood.com



Métodos analíticos na indústria do vinho

Atualmente, as diferentes abordagens químico-
analíticas são utilizadas para a determinação dos
parâmetros enológicos básicos para um correto
manuseamento do processo de vinificação.
Conforme já analisado em detalhes, a necessidade
de uma análise precisa visa verificar a entrada de
uvas, produtos semiacabados e o produto acabado,
identificando adulterações (adição de açúcares ou
outros aditivos não declarados) e planeando
intervenções tecnológicas ao longo das etapas da
cadeia produtiva. Há, portanto, uma necessidade
crescente de obter essas informações da forma mais
precisa e rápida possível. As soluções que sempre
forneceram uma resposta a esse respeito são a
análise química clássica (destilação a vapor,
titulações) ou instrumental (via GC e HPLC) e a
análise enzimática. A análise química instrumental
garante um resultado confiável, mas, por outro lado,
requer um alto investimento em instrumentação e,
para matrizes complexas como mostos e vinhos, um
longo e trabalhoso preparo de amostras (extração,
purificação e muitas vezes derivatização) que muitas
vezes não se adaptam bem aos equipamentos de
controlo de qualidade numa adega vinícola.

3. Métodos analíticos de última geração na indústria do
vinho

A análise enzimática, por outro lado, tem a
vantagem de uma medição precisa e confiável
mesmo em matrizes complexas, uma vez que
explora a ação de enzimas altamente específicas
para a quantificação de um único componente, e
muitas vezes também de um único enantiômero
(como no caso de ácido D / L-láctico). Por exemplo,
a análise enzimática espectrofotométrica e a
análise HPLC são os dois principais métodos
químicos quantitativos que permitem seguir o curso
da fermentação malolática. A análise enzimática do
ácido L-láctico é certamente a melhor forma de
reconhecer seu ponto de partida. De fato, a análise
padrão por HPLC, além de determinar o ácido L-
láctico, também detecta seu isômero D, formado
pelas leveduras durante a fermentação alcoólica.
Esta análise, portanto, não nos permite saber sem
ambigüidade a concentração de ácido L-láctico,
que é o único parâmetro indicativo do início da
fermentação malolática.

Prós eContras

Espectroscopia NIR

Custos muito baixos de análise

Alto custo de instrumentação

A medição dos diferentes analitos é
indireta através do espectro infravermelho
e envolve:
• não especificidade
• baixa sensibilidade
• forte interferência da matriz

Vários analitos por teste possíveis
(por exemplo, todos os açúcares)

Mais dificuldades para novatos

Alto custo de instrumentação

tempo prolongado de preparação e
análise da amostra: de 30 minutos a 3
horas

HPLC

A única alternativa válida é representada pela automação da análise enzimática

03
/2

02
1,

pá
gi

na
6

Ambifood • Rua Dominguez Alvarez, 44, escritórios 4.16, Porto, Portugal • E-mail: geral@ambifood.com • www.ambifood.com



Métodos analíticos na indústria do vinho

4.Análise enzimática
Do ponto de vista prático, a análise enzimática é
realizada com o auxílio de kits de teste prontos
para uso, por meio de medição fotométrica. Do
ponto de vista teórico, explora as propriedades das
enzimas para reagir com substratos, catalisando
suas reações para dar origem a produtos
quantificáveis e mensuráveis. Especificamente, a
maioria das análises enzimáticas é baseada na
capacidade de enzimas como catalase, oxidase,
hexoquinase e isomerase para catalisar reações
que requerem açúcares e ácidos orgânicos como
substratos. O que é realmente quantificado são as
coenzimas piridínicas NAD e NADP, obtidas a partir
de reações redox. A sua transformação permite
acompanhar continuamente, aumentando a
absorbância a 340 nm medida por fotômetro, a
cinética das reações e correlacioná-la com a
concentração do analito de interesse. A
especificidade e extrema simplicidade dos
procedimentos operacionais, mesmo com matrizes
complexas, fizeram deles os métodos de referência
de muitas organizações internacionais, como a OIV
(Organização Internacional de la Vigne et du
Vin). É, portanto, possível resumir as vantagens da
análise enzimática da seguinte forma:

• Especificidade
• Alta precisão
• Alta sensibilidade
• Rapidez
• Simplicidade na preparação da amostra
• Simplicidade na execução da análise
• Sem interferência (não afetado pelo efeito da
matriz)
• Reagentes não tóxicos
• Possibilidade de automação

Enzytec Teste Liquido
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Métodos analíticos na indústria do vinho

Entre as vantagens da análise enzimática, está a
possibilidade de automatizar procedimentos
operacionais com o auxílio de analisadores
automáticos. São sistemas que realizam de forma
autônoma a colheita e dispensa de reagentes e
amostras, bem como a gestão de toda a análise,
incluindo a fase de cálculo dos dados analíticos.
Estão disponíveis no mercado analisadores
automáticos simples e multiparâmetros, com uma
produtividade analítica diferenciada (de 4 a 80 - 250
testes / hora), que respondem às diferentes
necessidades. desde pequenas e médias vinícolas
até grandes laboratórios enológicos. Ambos os
tipos de analisadores permitem combinar as
vantagens da análise enzimática (alta precisão,
exatidão e especificidade) com um alto grau de
automação, eliminando o tempo necessário para
reconstituir os reagentes, usar as couvetes e
reduzir a carga de trabalho do pessoal necessário
em métodos tradicionais. Os analisadores
automáticos funcionam, de facto, com reagentes
estabilizados em solução, válidos, mesmo após a
abertura, até à data indicada para o lote de
referência, o que permite uma utilização racional e
adequada às diferentes necessidades analíticas,
mesmo as de pequenas empresas de produção. A
automação garante maior confiabilidade dos
resultados, permitindo a eliminação de erros
grosseiros e / ou sistemáticos

5.Automação e suas vantagens
nas fases pré-analíticas (dosagem incorreta de
volumes, uso incorreto de pipetas e dispensadores,
erros de cálculo) e padronização de métodos
incluindo controlo de qualidade.

Graças à utilização desses sistemas analíticos, agora
é possível realizar, de forma simples e rápida:

• A determinação da composição das uvas, mas
também dos compostos metabólicos da Botrytis e
outros bolores, bem como das leveduras e
bactérias naturais das uvas podres. A
monitorização simultânea de uma série de
parâmetros (glicerol, ácido glucónico, etanol e
acidez volátil) prejudiciais à qualidade do vinho
permite-nos efectuar uma avaliação objectiva da
real qualidade das uvas.

• O controlo diário da fermentação no barril permite
aos produtores de vinho não só acompanhar o
processo de fermentação exatamente em termos
de açúcares residuais, ácidos voláteis, ácido
málico e tartárico, dióxido de enxofre, mas
também obter informações básicas sobre o
nitrogénio disponível para a levedura. Isso permite
que as deficiências sejam identificadas em tempo
útil e corrigidas pela adição de sais de amônio,
evitando a formação de sulfeto de hidrogênio e
intervindo em caso de fermentação amuada.
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Métodos analíticos na indústria do vinho

Estão disponíveis comercialmente analisadores
portáteis para análises enzimáticas sequenciais, que
permitem a determinação de açúcares, ácidos
orgânicos, álcoois e outros componentes como os
sulfitos, no mosto e no vinho, com procedimentos
extremamente simples. De tamanho pequeno,
simples de usar e capaz de fornecer resultados
analíticos tão precisos e exatos quanto os maiores
analisadores bioquímicos. O teste é rápido de
executar; em apenas 15 minutos o resultado
desejado é mostrado no ecrã.

Procedimentos operacionais

O analisador funciona com couvetes especiais de
reação de teste único, que contêm reagentes
líquidos e estáveis já doseados para a reação. A
única tarefa do operador é pipetar a amostra para a
couvete. As couvetes incluem esferas metálicas de
agitação que garantem a perfeita mistura de
reagentes e amostra durante a execução do teste.
Todas as fases analíticas são realizadas
automaticamente. O instrumento é equipado com um
braço que dispensa a enzima da tampa pré-cheia
para a couvete, iniciando a reação química. Os
reagentes pré-dispensados são estáveis até a data
de vencimento indicada para o lote de referência, o
que permite um uso racional e adequado às
diferentes necessidades de análise, mesmo de
pequenas empresas produtoras.

5.1 Analisadores automáticos de parâmetro único:
a resposta simples para o controlo analítico na indústria do vinho

A medição fotométrica é realizada utilizando LED e
um fotodiodo. A calibração, válida para cada lote
específico, e todos os dados necessários à
realização das análises estão contidos no cartão
RFID incluído em cada kit, não sendo necessária a
programação dos métodos analíticos.

O analisador é totalmente controlado por um tablet
com sistema operacional Android, de aplicativo
simples e intuitivo. O software é fornecido com
conteúdo adicional, como instruções de uso,
perguntas frequentes e várias outras informações.
As vantagens dos sistemas analíticos deste tipo
podem ser resumidas como:

• Totalmente automatizado
• Simples de usar
• Rápido
• Reagentes estáveis e pré-dispensados
• Não requer calibração ou manutenção
•

RIDA®CUBE SCAN e cartuchos de teste prontos a utilizar
RIDA®CUBE
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Métodos analíticos na indústria do vinho

Os analisadores automáticos multiparâmetros são
capazes de realizar com total autonomia todos os
procedimentos analíticos manuais necessários em
um teste enzimático e / ou colorimétrico. Eles
permitem a gestão simultânea de múltiplas dosagens
na mesma amostra e em amostras diferentes e são
ideais para as necessidades analíticas de
laboratórios enológicos e vinícolas com rotina de
análises de média ou alta. Possuem produtividade
analítica que varia de 80 a 250 testes / hora.

As amostras e reagentes são carregados pelo
operador em carrinhos especiais, controlados
termostaticamente na temperatura de refrigeração,
em posições estabelecidas por meio de software. O
sistema cuida da colheita do reagente e da amostra,
da diluição (se exigido pelo método) e da dispensa na
couvete onde, a uma temperatura constante e
controlada, permanecem pelo período de tempo
necessário para o desenvolvimento completo da
reação .

5.2 Analisadores automáticos multiparâmetros:
a solução ideal para rotinas analíticas de médio e grande porte

O produto da reação é lido no comprimento de onda
programado e a absorbância registrada é expressa
em concentração, após a calibração. O uso de
analisadores automáticos multiparâmetros torna
possível:

• Medir simultaneamente vários parâmetros na
mesma amostra ou em várias amostras

• Fornece resultados precisos em um curto espaço
de tempo com aumento da produtividade analítica:
de 10 testes / hora para testes manuais até 80 -
250 testes / hora

• Reduza em dez vezes o volume de reagentes
usados nos métodos tradicionais (de 3 mL a 250
mL) e, portanto, os custos por análise individual

• Reduz a carga de trabalho do operador,
eliminando o tempo de reconstituição do reagente

• Elimine erros grosseiros e / ou sistemáticos
durante as fases pré-analíticas (dosagem incorreta
de volumes, uso incorreto de pipetas e
dispensadores, erros de cálculo)

• Manter todos os parâmetros analíticos de
fundamental importância sob controlo.

Ácidos Alcoóis Outros
Acetic acid Cholesterol Acetaldehyde
L-ascorbic acid Ethanol Ammonia
Citric acid Glycerol Anthocyanins
Formic acid D-sorbitol/xylitol Alpha-amino nitrogen
D-gluconic acid/Glucono-delta-lactone Beta glucans
L-glutamic acid Sugars Chlorides
D-3-hydroxybutyric acid Starch Iron
D-isocitric acid D-fructose Phosphorus
D-lactic acid D-glucose Nitrates
L-lactic acid D-glucose/D-fructose Nitrates/nitrites
D-malic acid (D-Malate) Lactose/D-galactose Potassium
L-malic acid Lactose/D-glucose Polyphenols
Oxalic acid Maltose/sucrose/D-glucose Copper
Pyruvic acid Raffinose Free sulfites
Succinic acid Sucrose/D-glucose Total sulfites
Tartaric acid Sucrose/D-glucose/D-fructose Urea/ammonia
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Métodos analíticos na indústria do vinho

Conclusões

Automação: procedimento totalmente automatizado

Fácil de usar

Velocidade de análise

Reagentes estáveis e pré-dispensados

A análise do vinho visa estabelecer a genuinidade
do produto, a ausência de doenças e as
características químicas e organolépticas exigidas
por lei e regulamentação de produção, bem como a
ausência de manipulações ou adições ilegais.

A disponibilidade de sistemas analíticos totalmente
automatizados, como os enzimáticos acima descritos,
permite-nos obter esta informação com extrema
simplicidade, rapidez, custos reduzidos e, acima de
tudo, precisão. Essas características permitem uma
ajuda válida para pequenas, médias e grandes
vinícolas e laboratórios enológicos.

PontosChave
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Métodos analíticos na indústria do vinho

O vinho é uma bebida hidroalcoólica extremamente
complexa, composta por um grande número de
substâncias, algumas das quais pré-existentes no
mosto, enquanto outras têm origem no processo de
fermentação e nas reações bioquímicas colaterais.

Água
Este é certamente o constituinte mais abundante do
vinho; seu conteúdo varia de não menos que 80%
em vinhos fortes a 90% em vinhos de baixo teor
alcoólico. Álcoois: O álcool etílico é, depois da água,
o composto quantitativamente mais importante entre
os encontrados no vinho. O seu teor é expresso pela
prova de álcool, que representa a percentagem, em
volume, de álcool no vinho. O etanol no vinho
provém essencialmente da fermentação alcoólica
dos açúcares do mosto e o seu teor está diretamente
relacionado com o teor de açúcar do mosto inicial.
Por sua afinidade e solubilidade em água, resultante
da formação de pontes de hidrogênio, o etanol é um
poderoso desidratante; esta característica confere-
lhe propriedades anti-sépticas amplamente
utilizadas na conservação do vinho. A ação do
etanol, combinada com a da acidez, permite que o
vinho seja armazenado por um longo tempo sem
alterações apreciáveis. Seu poder solvente permite
a dissolução dos compostos fenólicos das partes
sólidas da uva durante a vinificação; devido às
propriedades químicas da função do álcool,
esterifica-se com os ácidos tartárico e láctico; Ele
intervém na estabilização de certas moléculas
odoríferas e é um fator importante que contribui para
o aroma geral do vinho. De acordo com a
regulamentação em vigor, é proibido comercializar
vinhos com teor alcoólico inferior a 9 °. O álcool
metílico está sempre presente nos vinhos em
pequenas quantidades, entre 60 e 150 mg / L e não
tem influência sensorial.

Vinho: composição química e características
A fermentação alcoólica não está envolvida na
formação deste composto que decorre, no entanto,
exclusivamente da hidrólise enzimática, durante a
vinificação, das metoxipectinas que são assim
transformadas em ácidos pécticos. O teor de
metanol depende do tempo de fermentação na
presença das partes sólidas das uvas, em particular
das películas ricas em pectinas. O glicerol é o álcool
de açúcar mais importante depois da água e do
etanol, e o primeiro dos produtos secundários da
fermentação alcoólica; seu teor mínimo em vinhos é
igual a 5 g / L (até 20 g / L) e é produzido pelas
leveduras no início da fermentação, na fermentação
pirúvica do glicerol, único meio à disposição da
levedura para garantir a reoxidação da coenzima
NADH em NAD por redução de dihidroxiacetona em
glicerol. Por fim, o manitol e o sorbitol: o primeiro é
produzido pelas bactérias lácticas por meio da
redução da frutose cetona carbonila; a segunda tem
origem na redução do aldeído carbonil da glucose,
durante a fermentação alcoólica, e está ausente nas
uvas sãs.

Compostos de carbonila
O acetaldeído, produzido pela oxidação do etanol, é
o composto mais importante e sua presença está
intrinsecamente ligada ao fenômeno redox. Nos
vinhos jovens, o teor de aldeído acético é de alguns
mg / L, mas com o envelhecimento o teor aumenta
significativamente devido à lenta oxidação do álcool
etílico pelo oxigênio do ar. Além disso, sua presença
é variável de acordo com a quantidade de dióxido de
enxofre adicionado durante a vinificação. Os vinhos
brancos contêm mais acetaldeído do que os vinhos
tintos, nos quais se combina com taninos e
antocianinas.

03
/2

02
1,

pá
gi

na
12

Ambifood • Rua Dominguez Alvarez, 44, escritórios 4.16, Porto, Portugal • E-mail: geral@ambifood.com • www.ambifood.com



Ácidos orgânicos
Contribuem de forma decisiva para a composição,
estabilidade microbiológica e físico-química e
qualidades sensoriais de todos os vinhos. Têm
diferentes origens: alguns são pré-existentes no
mosto e estão presentes em maior quantidade,
enquanto outros têm origem durante a fermentação.
O ácido tartárico é um dos ácidos mais importantes
nos mostos e vinhos: é responsável por 20 a 25% de
todos os ácidos do vinho.

É o mais forte dos ácidos orgânicos presentes no
vinho e, portanto, o mais salgado: está presente no
vinho na forma de bitartaratos, em particular o
bitartarato de potássio, cuja solubilidade diminui com
o aumento da concentração alcoólica e diminuição da
temperatura. Por estas razões, na passagem do
mosto ao vinho ocorre uma diminuição parcial do
bitartarato de potássio devido à precipitação parcial.
O suco obtido de ácidos verdes pode conter até 25 g
/ L de ácido L-málico; com o amadurecimento da uva
e o metabolismo das células, sua concentração
diminui para 1-2 g / L nos mostos das regiões
meridionais. É facilmente atacado e metabolizado por
vários microrganismos, em particular por bactérias
lácticas que o transformam em ácido láctico e dióxido
de carbono. O ácido cítrico é um ácido muito
difundido na natureza. Nos mostos e vinhos, antes da
fermentação malolática, encontra-se entre 0,5 e 1 g /
L, pois pode ser metabolizado por bactérias até ao
seu desaparecimento. Durante a fermentação, o
ácido succínico, o ácido láctico e o ácido acético são
formados. O ácido succínico é sintetizado pelas
leveduras durante a fermentação e seu teor nos
vinhos é de cerca de 1 g / L; o ácido láctico tem um
teor muito mais baixo em vinhos jovens (~ 0,3 g / L)
do que em vinhos envelhecidos (4 -5 g / L).

Métodos analíticos na indústria do vinho

Pode ser formado: pelas bactérias da fermentação
malolática (como isômero dextrógiro); pelas
leveduras da fermentação alcoólica (como um
isômero levógiro); por fermentação láctica de
açúcares, glicerol, ácido tartárico e outros
constituintes do vinho por certas bactérias lácticas
(ácido láctico). O ácido acético é o ácido recém-
formado mais importante do ponto de vista do
produto; na verdade, é o constituinte quase
exclusivo da acidez volátil de um vinho. Este ácido
é formado no início da fermentação alcoólica, o
que normalmente leva à formação no vinho de 0,2
a 0,3 g / L de acidez volátil expressa em ácido
sulfúrico (de 0,24 g / L a 0,37 g / L em ácido
acético). Da mesma forma, um aumento na acidez
volátil é observado de 0,1 a 0,2 g / L em ácido
sulfúrico (de 0,12 a 0,24 em ácido acético) durante
o curso da fermentação malolática. Valores
anormalmente elevados devem-se à intervenção
das bactérias lácticas durante a decomposição
dos açúcares residuais, ácido tartárico ou glicerol
e bactérias acéticas que formam o ácido acético
por oxidação do etanol. Os limites máximos
definidos pelo Reg. EU 1493/99 são 18 mEq / L
(1,08 g / L de ácido acético) para vinhos brancos e
rosés e 20 mEq / L (1,2 g / L de ácido acético) para
vinhos tintos. (1)

Carbohidratos
Os açúcares presentes nos vinhos são glucose,
frutose, galactose (todas as hexoses) e arabinose,
ribose, xilose e ramnose (todas as pentoses). No suco
de uva madura, o conteúdo total de glucose e frutose
é de aproximadamente 150 a 250 g / L.
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O valor da proporção de glucose / frutose é um
indicador útil do progresso do amadurecimento da
uva: varia de cerca de 1,5 na fase de pintor a menos
de 1 na maturidade e é regularmente reduzido
durante a fermentação, já que a glucose é
preferencialmente fermentada pela maioria
leveduras. A frutose, normalmente em excesso de
glucose, tem uma influência notável nas
características organolépticas do vinho, devido ao
seu considerável poder edulcorante, que é cerca do
dobro da glucose (1,73 g / L vs 0,74 g / L). Além
desses dois açúcares fermentáveis, o vinho sempre
contém pequenas quantidades de pentoses (de 0,3 a
2 g / L). Eles não são fermentados por leveduras e
estão menos envolvidos na formação do sabor doce.

Substâncias Nitrogênicas
O vinho tem menor teor de nitrogénio do que o
mosto inicial. De facto, durante a fermentação, uma
parte considerável das substâncias azotadas,
nomeadamente as sob forma assimilável, são
utilizadas pelas leveduras para a construção do seu
protoplasma e, portanto, retiradas do vinho com a
eliminação das borras; ainda outra parte é removida
do vinho à medida que precipita devido às
substâncias tânicas ou álcool formados
gradualmente durante a fermentação. No vinho, o
nitrogénio é encontrado nas seguintes formas:

• Proteínas: representam 3 - 5% do nitrogénio total;
no vinho engarrafado podem causar turvação e /
ou depósitos

• Polipeptídeos: representam uma grande parte do
nitrogénio com uma porcentagem de 70 a 90% do
nitrogénio total presente; eles podem causar
turvação, especialmente em vinhos brancos

• Aminoácidos: representam os elementos
constituintes da proteína complexa ou molécula
polipeptídica; eles são o alimento de escolha para
leveduras e representam de 20 a 25% do
nitrogénio total

• nitrogénio inorgânico: representado pelo
nitrogénio na amônia, na forma nítrica e nitrosa;
juntos, representam 2 - 5% do nitrogénio total.
Entre os aminoácidos identificados nos vinhos, a
prolina está presente em quantidades muito
maiores; isso se deve à dificuldade da levedura
em separar o grupo amino do anel heterocíclico.
O YAN (nitrogénio assimilável pela levedura) é
dado pela soma do amino nitrogénio α derivado
dos aminoácidos e do nitrogénio amoniacal,
facilmente assimilável pelas leveduras.

Substância Minerais
O potássio normalmente constitui cerca de ¾ dos
catiõespresentes no vinho, com um teor superior a
1 g / L. É consideravelmente reduzida a passagem
do mosto para o vinho devido à progressiva
insolubilização do bitartarato de potássio. O cálcio é
um catião cujos sais geralmente não são muito
solúveis, por exemplo, tartarato e oxalato de cálcio.
O teor de cálcio do vinho é de alguns décimos de
miligramas por litro, um pouco mais alto nos brancos
do que nos tintos. O cobre e o ferro, presentes nas
uvas, diminuem durante a fermentação do mosto, as
perdas devem-se tanto ao metabolismo das
leveduras alcoólicas, que utilizam estes elementos
mesmo que em doses extremamente pequenas,
como às práticas de vinificação, principalmente dos
tintos, que determinar a precipitação, oxidação-
redução do cobre e do ferro: estes elementos,
mesmo que presentes em pequenas quantidades,
desempenham um papel importante na instabilidade
do vinho, pois são responsáveis pela formação do
ferro e do cobre.

Entre os aniões minerais não podemos esquecer os
nitratos, presentes nos vinhos apenas como
vestígios; cloretos, cujo teor de cloreto de sódio é
geralmente inferior a 50 mg / L e, claro, ânions
fosfóricos e sulfúricos.

Métodos analíticos na indústria do vinho
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Compostos fenólicos
Os polifenóis desempenham um papel
fundamental na enologia. Nos vinhos em geral, os
compostos fenólicos são representados
essencialmente por um grupo de substâncias
denominadas com o termo genérico de
flavonóides, que incluem o grupo das
antocianinas (corantes dos vinhos tintos), o grupo
das leucoantocianidinas (ou seja, antocianinas
incolores), hoje também conhecidas como
proantocianidinas, o grupo das catequinas, o
grupo dos verdadeiros flavonóides, o grupo dos
ácidos benzóicos, o grupo dos ácidos cinâmicos.
O grupo das leucoantocianidinas e catequinas
está praticamente unido ao grupo dos taninos.

Autor
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Métodos analíticos na indústria do vinho

Os compostos fenólicos afetam a estabilidade dos
vinhos brancos no que diz respeito à oxidação. As
películas enriquecem o mosto em substâncias
fenólicas menos do que os outros componentes
sólidos das uvas. Uma das características
fundamentais que distinguem o vinho tinto do
branco é o facto de o primeiro apresentar uma
resistência à oxidação suficientemente elevada,
podendo por isso ser conservado por mais tempo
e envelhecer melhor que os vinhos brancos.
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