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Um vinho branco estável é aquele que é límpido e isento de precipitados no momento do 

engarrafamento, transporte, armazenamento, até ao momento de consumo.  

Em 2013, a contribuição do setor vitivinícola para a economia mundial alcançou os 277,5 mil 

milhões de dólares, valor onde a exportação tem um impacto significativo. Um volume 

substancial deste vinho está sujeito a condições potencialmente adversas durante o seu 

transporte e armazenamento, tais como temperatura ou humidade inadequadas, que podem 

causar modificações adversas nas características organoléticas do vinho1-2. 

A limpidez do vinho, especialmente a dos vinhos brancos, é crucial para a maioria dos 

consumidores e é também uma das características mais facilmente afetada pelas referidas 

condições de transporte ou armazenamento inadequadas. Por estas razões, garantir a 

estabilidade do vinho antes do engarrafamento é uma operação essencial do processo de 

vinificação e representa um desafio significativo para os produtores de vinho2. A presença 

de precipitados ou o aparecimento de turvações após o armazenamento e/ou 

engarrafamento são alguns dos defeitos mais comuns em vinhos. Estes podem ter 

diferentes origens, tais como resíduos resultantes do processo de vinificação, crescimento 

microbiano, oxidação de diferentes compostos orgânicos, precipitação de tartaratos, matéria 

corante, turvações metálicas ou precipitação de proteínas instáveis ao calor3. 

Turvação proteica em vinhos 

A agregação e precipitação das proteínas que permanecem no vinho depois da 

fermentação é uma das razões para um vinho ficar turvo durante o seu armazenamento ou 

após o engarrafamento. Este fenómeno é designado por turvação proteica e é normalmente 

causado pela exposição do vinho a temperaturas elevadas. Apesar da extensa investigação 

realizada durante as últimas décadas, o mecanismo multifatorial responsável pela formação 

de turvação proteica em vinho branco não foi totalmente caracterizado.  

Soluções modelo e testes de instabilidade proteica 

Para testar a ação de diferentes compostos/parâmetros em proteínas de vinho, são 

utilizadas soluções modelo de forma a controlar as variáveis do sistema. Foram já descritos 
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na literatura vários parâmetros que influenciam a turvação proteica em vinhos brancos 

incluindo pH, força iónica, teor em polifenóis, teor em sulfatos, teor em proteína, 

concentração de etanol ou teor em ácidos orgânicos2,5. Recentemente, foram também 

isolados outros compostos maioritários presentes no precipitado proteico (tirando a proteína 

per se) que foram posteriormente identificados como sendo o ácido cafeico e ácido 

caftárico4. Estes compostos não revelaram ser os agentes causadores de turvação proteica, 

contudo levantaram novas questões sobre a ligação deste tipo de compostos a proteínas. 

Esta família de compostos (em particular compostos contendo o grupo catecol) pode 

interagir com proteínas quando aminoácidos como a tirosina se encontram na sua forma 

oxidada (sob a forma de quinoidal). Testar a influência do potencial redox na agregação de 

proteínas de vinho foi então identificado como o próximo objetivo.  

O efeito do dióxido de enxofre nas proteínas de vinho 

De forma a modelar o potencial redox do vinho (ou solução modelo), foi selecionado o 

aditivo alimentar mais utilizado em vinhos, o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre (SO2), 

frequentemente abreviado para sulfito, é o composto químico mais importante e 

amplamente utilizado pela indústria do vinho devido às suas propriedades antissépticas e 

antioxidantes6. Quanto às propriedades antioxidantes, a principal função do sulfito em 

vinhos é sequestrar o peróxido de hidrogénio resultante da redução do O2, inibindo assim a 

formação de aldeídos e impedindo a oxidação de outros compostos facilmente oxidáveis6.  

De forma a testar a interação do SO2 com proteínas de vinho, estas foram isoladas de vinho 

da casta Moscatel Graúdo por cromatografia de permuta catiónica seguida de cromatografia 

por interações hidrofóbicas. As frações proteicas isoladas foram então adicionadas a uma 

solução modelo (12% etanol, pH 3.2, 5 g/L ácido tartárico) contendo dióxido de enxofre (120 

mg/L) e sujeitas a um stress térmico. Após stress térmico, registou-se que a fração proteica 

mais propensa a agregar na presença de SO2 é a fração proteica maioritária presente neste 

vinho7. Após análise por LC-MS/MS, esta proteína foi identificada como sendo uma proteína 

do tipo taumatina (TLP)8. 
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Figure 1 – A) Cromatograma de proteína total de vinho isolada por interações hidrofóbicas após separação por 

permuta catiónica. B) Fração proteica D após teste de calor na presença de dióxido de enxofre (SO2) e na 

ausência de dióxido de enxofre (Control). Ensaio realizado em solução modelo.   

 

A agregação desta TLP foi acompanhada por dynamic light scattering (DLS) o que permitiu 

não só registar o tamanho das espécies proteicas agregadas após stress térmico, mas 

também perceber que o fenómeno de agregação acontece preferencialmente durante o 

arrefecimento da amostra (após stress térmico). Esta observação corrobora resultados 

empíricos da agregação deste tipo de proteínas em vinhos. Num cenário normal, um vinho 

pode ser sujeito a altas temperaturas durante o armazenamento ou transporte, contudo este 

tipo de turvação acontece preferencialmente após o arrefecimento desse mesmo vinho.  

Para perceber como o SO2 interage com as TLP a alta temperatura, foram realizados novos 

ensaios de dicroísmo circular8 (de forma a estudar o seu possível impacto na estrutura 

secundária da proteína), cromatografia de exclusão molecular8 (para estudar os diferentes 

agregados que se formam durante o stress térmico) e ensaios de agregação usando outros 

compostos com propriedades redutoras7. Após este estudo, foi possível observar que 

A 

B 
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quando proteínas presentes no vinho desenrolam (devido ao aumento da temperatura) as 

ligações dissulfureto intra-proteína quebram-se por ação do SO2. Ao arrefecer, a proteína 

sem SO2 recupera praticamente a sua conformação inicial, fenómeno que não acontece na 

presença de SO2. Quando a proteína é sujeita a um tratamento térmico na presença de 

SO2, este liga-se aos grupos tiol resultantes da quebra das ligações dissulfureto e dificulta a 

troca tiol-dissulfureto nas proteínas, permitindo a formação de novas ligações dissulfureto 

intra e inter-proteína na fase de arrefecimento após um stress térmico. Foi possível 

identificar que estas novas ligações inter-proteína levam à formação de dímeros e 

tetrâmeros que posteriormente formam estruturas de grandes dimensões visíveis a “olho 

nu”. A presença destas estruturas no vinho origina a chamada turvação proteica. Foi 

também identificado que estas estruturas são mantidas essencialmente por interações 

hidrofóbicas que só se quebram em condições muito especificas. A formação destas novas 

ligações inter-proteína, juntamente com interações hidrofóbicas entre as proteínas instáveis 

são responsáveis pela agregação das TLP no vinho7-8.  

Teste da ação do dióxido de enxofre nas proteínas de vinho em condições reais 

A hipótese do SO2 ser o principal causador de turvação proteica em vinhos brancos foi 

então testada em condições reais ao produzir vinhos com e sem adição de dióxido de 

enxofre e posteriormente testando a estabilidade ao calor destes mesmos vinhos (Tabela 

1)7. A hipótese foi validada dado que os vinhos com adição de SO2 apresentaram maior 

instabilidade proteica após stress térmico como se pode verificar pelo aumento da 

absorvância a 540 nm nos vinhos a que foi adicionado SO2 quando comparado com o 

mesmo vinho sem SO2.  

Tabela 1 -  Análise sumária de dois vinhos monovarietais das castas Moscatel Graúdo e Moscatel Galego 

vinificados com e sem adição de dióxido de enxofre. As médias representadas que não partilhem a mesma letra 

são consideradas significativamente diferentes (OneWay-ANOVA, Tukey HSD, p < 0.05). 

Parâmetros 
Moscatel Galego Moscatel Graúdo 

 Com SO2 Sem SO2 Com SO2 Sem SO2 

pH 3.12 3.11 3.19 3.25 

Proteína total (mg/L) 130.0a 141.3a 215.0b 220.7b  

SO2 livre (mg/L) 10.8b 0.0c 16.2a 0.0c 

SO2 total (mg/L) 89.4a 5.4d 81.4b 13.5c 

Enxofre total (mg/L) (determined by ICP-AES) 158.30 12.51 175.50 18.21 

Teor em etanol (% v/v) 11.9  12.0  12.5  12.5  

Teor em polifenóis totais (µg/mL eq. de ácido tânico) 151.7a 93.0c 128.0b 93.7c 

Turvação após teste de calor (abs. @ 540 nm) 0.075 ± 0.001c  0.015 ± 0.003d 0.206 ± 0.008a 0.110 ± 0.001b 
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Com base neste conjunto de dados experimentais, foi então possível validar que a reação 

entre o SO2 e a TLP verifica-se tanto condições modelo como em condições reais e 

apresentar uma proposta para o mecanismo químico subjacente à interação das proteínas 

do vinho com o dióxido de enxofre (Figura 2)8. 

 

 

Figura 2 – Update do mecanismo de turvação proteica em vinhos brancos com enfase na ação do dióxido de 

enxofre
8
.  

 

Esta proposta pode representar o mecanismo mais comum que ocorre em vinhos 

comerciais com instabilidade proteica aos quais foi adicionado dióxido de enxofre durante a 

vinificação. Apesar da ação confirmada do SO2 na agregação de proteínas do vinho, este 

fenómeno continua a ser dependente do vinho e pode ser modelado pela própria matriz do 

vinho. A complexidade da matriz de um vinho (onde está estimada a presença de cerca de 

800 compostos), e todos os fatores que podem influenciar negativa ou positivamente a 
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turvação desse mesmo vinho, têm também eles um papel significativo na estabilidade 

proteica.  

Existe agora a necessidade de compreender o comportamento do dióxido de enxofre (nas 

suas diferentes formas), em outras variedades de uva (com diferentes teores e tipos de 

proteínas), e avaliar a sua ação quando a composição do vinho é diferente. Variações no 

rácio entre as proteínas existentes no mosto/vinho pode ter um impacto significativo na 

turvação final já que este mecanismo está diretamente relacionado com a concentração em 

TLP. Entender a relação entre estes fatores na estabilidade da proteína será uma ótima 

ferramenta para um produtor. A deteção precoce de quais os vinhos mais suscetíveis de 

turvar (devido ao SO2 ou ao tipo de proteínas em solução) irá reduzir a necessidade de 

tratamentos preventivos para remover proteínas instáveis.  

De forma a evitar este tipo de turvação, é prática comum remover-se as proteínas 

potencialmente instáveis recorrendo à adição de bentonite. Esta é uma argila com carga 

negativa ao pH do vinho que adsorve proteínas de carga positiva por permuta iónica. 

Embora bastante eficaz, a adição desta argila apresenta diversas desvantagens como o 

impacto negativo nas características organoléticas do vinho, perda de vinho e produção de 

resíduos devido à formação de borras após a sua utilização.  

Num futuro próximo, a preocupação com a saúde humana e o desenvolvimento de um 

conservante alternativo pode também provocar que o problema da turvação proteica seja 

minimizado pela diminuição significativa dos sulfitos usados durante o processo de 

vinificação.  

 

Nota técnica – Como prever a suscetibilidade de um vinho à turvação proteica?  

Nos ensaios descritos anteriormente, os vinhos foram testados para estabilidade proteica 

recorrendo a um teste de stress térmico. As amostras foram incubadas durante 2 horas a 80 

oC seguida de uma incubação em gelo durante 2 horas. Após o tempo de incubação, o 

vinho deve equilibrar até atingir a temperatura ambiente e a turvação é registada contra um 

vinho controlo recorrendo a um espectrofotómetro (absorvância medida a 540 nm) ou a um 

nefelómetro. Num trabalho recente9, foi registado que a estimativa da quantidade de 

bentonite necessária para estabilizar um vinho depende do teste de estabilidade utilizado e 

variou na ordem bentoteste > teste de calor (6 horas) > teste de calor (2 horas).  

O tipo de teste que cada adega deve escolher depende de vários fatores e deve ter em 

conta, por exemplo, as condições disponíveis para fazer esse mesmo teste assim como o 

teste que melhor se adapta a cada caso. Tendo em conta os resultados apresentados 
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anteriormente, os vinhos submetidos a um teste de estabilidade proteica devem ter o teor 

de SO2 ajustado para valores semelhantes (o mais possível) aos do vinho engarrafado de 

forma a mimetizar as condições de garrafa e não as condições momentâneas a que o vinho 

é submetido a teste. O ajuste do teor em SO2 no vinho em teste para condições 

semelhantes às do engarrafamento, assim como a escolha do teste de turvação mais 

adequado pode não só aumentar o grau de confiança na estabilidade de um vinho como 

evitar a aplicação excessiva de bentonite.  
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