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Envelhecimento do vinho: uma questão
de fechamento?

Extraído do artigo de investigação “Wine aging: a bottleneck story” (Nature Science of Food, 2019)1.
>>> A partir de um estudo de caso de garrafas
de vinho branco envelhecidas na adega, uma
abordagem multidisciplinar, integrando análises
organoléticas, enológicas e metabolómicas do
vinho, bem como um estudo das transferências de
oxigénio, realçou a importância da interface vidrorolha1. A transferência de oxigénio nesta interface
pode contribuir significativamente para a oxidação
durante o envelhecimento do vinho em garrafa. <<<

n Contexto
Os mecanismos de envelhecimento em garrafa
dependem, em particular, da auto-oxidação química,
que é favorecida pela adição de oxigénio ao vinho.
A rolha representa, assim, a última linha de defesa
na limitação das reações envolvidas no consumo de
oxigénio. Muitos estudos centraram-se nas propriedades
de barreira a gases de diferentes tipos de vedantes,
comparando rolhas de cortiça, de vários níveis de
qualidade, com rolhas aglomeradas, rolhas sintéticas ou
rolhas de rosca2. Embora existam diferenças óbvias, ao
nível da permeabilidade ao oxigénio, entre os principais
tipos de fecho, estas não explicam a possível ocorrência
esporádica da oxidação descontrolada. Neste estudo,
foi investigada a questão do consumo de oxigénio por
vinhos brancos durante o envelhecimento em garrafa, de
modo a avaliar o contributo da interface entre a rolha
de cortiça e o gargalo. A partir da oxidação esporádica
observada em várias garrafas de vinho branco da mesma
colheita e do mesmo lote de produção, foi adotada uma
abordagem multidisciplinar, combinando a avaliação
sensorial e a análise química direcionada e não
direcionada, bem como um estudo das transferências de
oxigénio para o sistema rolha-gargalo.

n Estudo realizado e principais resultados
Foram investigadas quatro garrafas de vinho branco da
Borgonha (casta Chardonnay, denominação Marsannay)
(Fig. 1), duas da colheita de 2005 e duas outras da
colheita de 2006. O vinho de cada colheita proveio
do mesmo lote de 5 hL. Em cada colheita, suspeitouse que uma das garrafas estivesse oxidada e a outra
não, devido à diferença de cor visível através do vidro
da garrafa. Para evitar danos no gargalo da garrafa
à volta da rolha, foram recolhidas amostras do vinho
numa atmosfera inerte (árgon), através da perfuração da
garrafa. Uma porção do vinho foi utilizada para análise
organolética por um painel qualificado (15 pessoas) e
outra, para análise química, análise dos parâmetros
enológicos habituais e análise metabolómica, recorrendo
à espectrometria de massa de ultra-alta resolução3.
Em ambas as colheitas, os vinhos suspeitos de
oxidação
(Ox)
apresentaram
notas
oxidativas

Figura 1. Cores dos vinhos (exibidas nos copos, com base nas medições do CIELab), índices de oxidação (-5 = forte redução, +5 = forte oxidação), teor de SO2 * e análises metabolómicas (diagramas
de van Krevelen e contagem de fórmulas empíricas que diferenciam os vinhos oxidados “Ox” dos não
oxidados “NoOx”). (* Nota: o teor inicial de SO2 foi medido por um laboratório diferente, para efeitos
de controlo de qualidade durante o engarrafamento).

significativamente mais acentuadas (tanto em termos de
perceção ortonasal como retronasal) (Fig. 1, testados
pela ANOVA) do que os vinhos presumivelmente não
oxidados (NoOx).
O acréscimo de uma quantidade moderada de oxigénio
origina múltiplas reações químicas que envolvem SO2, em
particular a respetiva adição nucleófila às quinonas, com
consumo preferencial de SO2 livre. Já a adição de uma
quantidade abundante de oxigénio pode envolver tanto
SO2 livre como SO2 combinado. Assim, a diminuição
observada da concentração total de SO2 (livre mais
combinado) nos vinhos oxidados, de ambas as colheitas,
ilustra, claramente, o maior nível de oxigenação
sofrido durante o envelhecimento em garrafa (Fig. 1),
correspondendo aos resultados da análise organolética.
De acordo com as cores apresentadas pelos vinhos
(Fig. 1), os vinhos Ox foram significativamente mais
oxidados do que os vinhos NoOx, com uma diferença de
cor detetável a olho nu (ΔE > 25), devido à formação de
pigmentos de oxidação castanhos.
A análise metabolómica não direcionada por
espectrometria de massa de ultra-alta resolução mostrou
que os vários milhares de compostos marcadores de
vinhos não oxidados consistem, principalmente, em
compostos CHOS e CHONS que contêm azoto e enxofre4
(polifenóis sulfonados, aminoácidos/peptídeos, etc.),
enquanto estes foram consumidos através de mecanismos
moleculares, após um elevado nível de oxigenação, nas
garrafas oxidadas (Fig. 1).
A partir dos coeficientes de difusão de oxigénio
experimentalmente determinados por meio de um método
manométrico desenvolvido no laboratório5, primeiro
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através do sistema constituído pela rolha de cortiça
inserida no gargalo e, em seguida, após a remoção da
rolha, apenas através desta, sem a interface vidro-rolha,
foi possível determinar diferentes taxas de transmissão de
oxigénio (OTR) (Fig. 2).

Figura 2. Taxa de transmissão de oxigénio (OTR) medida através da rolha de cortiça, apenas
(rolha), do conjunto rolha + gargalo (gargalo) e da interface.

Os valores obtidos no sistema rolha + gargalo são
nitidamente mais elevados nos vinhos oxidados do que
nos vinhos não oxidados. A transmissão de oxigénio,
medida na rolha de cortiça, uma vez extraída do gargalo,
é aproximadamente igual nas quatro rolhas, com um
valor semelhante aos medidos na rolha em trabalhos
anteriores6. Estes resultados sublinham, por conseguinte,
o papel importante desempenhado pela interface entre a
rolha de cortiça e o gargalo de vidro7.
Estes valores, que parecem muito elevados, foram
calculados a partir de medições efetuadas em condições
diferentes das aplicadas durante o armazenamento do
vinho (amostra seca, sem pressão parcial de vapor de
água e etanol). Também importa notar que estes valores
correspondem às propriedades de barreira da rolha no seu
estado final, após vários anos de armazenamento, e que
as propriedades de barreira podem ter mudado ao longo
do tempo. No entanto, os dados obtidos demonstram,
claramente, que a transmissão de oxigénio na interface
rolha-gargalo é sempre superior à transmissão apenas
através da rolha de cortiça. Neste caso, portanto, a
oxidação do vinho não se deve às fracas propriedades
de barreira da rolha, mas antes a uma transferência
descontrolada de oxigénio na interface, como já tinha
sido previsto num estudo realizado em laboratório sobre
um conjunto estatisticamente representativo de amostras
de rolhas de cortiça, inseridas ou não num gargalo de
garrafa6.

n Conclusões e futuros trabalhos
Os nossos resultados demonstram que a resistência de um
vinho à oxidação durante o envelhecimento em garrafa
pode ser condicionada pela adição de uma quantidade
abundante de oxigénio na interface entre a rolha de
cortiça e o gargalo de vidro, independentemente das
propriedades intrínsecas de barreira do vedante (visto que

as quatro rolhas exibem valores semelhantes neste estudo
de caso). De um ponto de vista prático, estes resultados
encorajam-nos a analisar, mais aprofundadamente,
o papel desempenhado pelo tratamento de superfície
dos vedantes, bem como o efeito das respetivas
densidades e propriedades mecânicas, mas também a
qualidade do engarrafamento (o processo de inserção
dos vedantes). Além disso, o papel do gargalo de vidro
(das suas dimensões ou mesmo das propriedades da
superfície) permanece por explorar. Assim, tendo em
conta que vários outros fatores podem contribuir para a
estabilidade oxidativa de um determinado vinho (efeito
de matriz ligado ao metabolismo da videira, em relação
às condições ambientais da vinha, às alterações das
práticas de vinificação, tais como a redução das adições
de SO2, etc.), dever-se-á realizar uma investigação
multidisciplinar deste tipo que incida sobre um maior
número de amostras, de modo a permitir a classificação
dos fatores contributivos. n
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