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CONTROLO DA CONSERVAÇÃO EM GARRAFA 
 
BÉATRICE CAO THANH (Serviço Técnico de Inter Rhône) 
 
Artigo publicado no « Guide de la vinification rhodanienne » n°7, julho de 20031 
 
Serão os vinhos pouco ou não filtrados melhores que aqueles sujeitos a um processo de 
filtração? A resposta a esta pergunta depende, sobretudo, das condições da conservação em 
garrafa. 
 
O entusiasmo relativamente aos vinhos não filtrados perdura, registando-se desde há alguns 
anos um aumento do interesse por estes vinhos. Se são inegáveis os argumentos comerciais e, 
em alguns casos, as vantagens que esta decisão técnica pode trazer para a qualidade dos 
vinhos, a mesma não está isenta de consequências. Para mais, a sua conjugação com teores 
de SO2 cada vez mais reduzidos, conduz à produção de vinhos que se apresentam a 
engarrafamento com um grau de protecção mais reduzido. Alguns produtores escolhem assumir 
os riscos inerentes a esta opção, devendo, no entanto, ser assegurada a avaliação real desses 
riscos. Com este objectivo, o Instituto Inter Rhône vem desenvolvendo, desde há um ano, 
ensaios de conservação de vinhos em condições experimentais. 
Tendo a qualidade da filtração dos vinhos e o seu engarrafamento uma incidência directa sobre 
a sua estabilidade biológica, as experiências desenvolvidas no âmbito deste trabalho foram 
orientadas no sentido de avaliar a evolução de vinhos engarrafados, estabilizados e não 
estabilizados, colocados em diferentes condições de conservação. 

 
Realização do ensaio 
Os ensaios comparativos realizados tiveram por referência dois níveis de estabilização: 

• Boa estabilidade biológica: vinho pobre em microorganismos, isto é, menos de 0,1 
microorganismos viáveis por mL de vinho seco engarrafado (vinho filtrado por 0,65 µm antes 
do engarrafamento). 

• Vinho biologicamente instável: mais de cem microorganismos viáveis por mL de vinho seco 
engarrafado (sem filtração final antes do engarrafamento). 

 
Foram reproduzidos em laboratório dois tipos de conservação: 
 
• Condições favoráveis : temperatura controlada (12 a 14 °C) e estável. 
• Condições desfavoráveis : temperatura variável (alternância 16 °C/26 °C, dia/noite). 
 
O ensaio foi realizado em duas cubas Crozes Hermitage 2 000, provenientes de duas adegas 
diferentes (M e T). Cada cuba foi dividida em 4 lotes no momento do engarrafamento, e estes 
sujeitos a quatro tratamentos diferentes: 
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• vinho não filtrado, conservado a temperatura controlada e estável, em obscuridade ; 
• vinho filtrado, estéril, conservado a temperatura controlada e estável, em obscuridade ; 
• vinho não filtrado, conservado a temperatura variável e à luz natural ; 
• vinho filtrado, estéril, conservado a temperatura variável e à luz natural. 
 
Nestes dois casos, as garrafas foram conservadas, na posição horizontal, durante dois anos. 
Duas vezes por ano foi efectuado um balanço analítico. Foi assim possível determinar quais as 
populações de microorganismos presentes (leveduras, incluindo Brettanomyces e bactérias), a 
evolução dos indicadores de desenvolvimento microbiano (fenóis voláteis, nomeadamente 4-
etilfenol e 4-etilgaiacol e histamina). Foram igualmente medidos os parâmetros colorimétricos, 
bem como os teores em antocianas e compostos fenólicos totais. 

Por fim, para cada balanço, estes vinhos foram objecto de análise sensorial por teste triangular. 

Resultados objectivos 
 
A análise sensorial por teste triangular foi a que se revelou a mais significativa , corroborando 
os resultados analíticos com as notas dos provadores. 

Os resultados evidenciaram : 

 

• A importância da temperatura de conservação como factor responsável pelo 
desencadeamento de uma evolução microbiológica ou química. 

 
Efectivamente, para a cuba M, após 6 meses de conservação foram registadas diferenças 
significativas entre os diferentes lotes ; a diferença mais evidente entre um vinho filtrado e um 
vinho não filtrado foi verificada para os vinhos conservados a temperatura variável. 
Paralelamente, para os vinhos não filtrados e conservados à temperatura ambiente, foi 
observado o crescimento da população bacteriana, acompanhado por um aumento da acidez 
volátil. Este aumento da acidez volátil está directamente ligado ao crescimento bacteriano uma 
vez que o mesmo não é observado no lote filtrado, estéril, conservado nas mesmas condições. 
Alem disso, a população bacteriana do vinho não filtrado, conservado a baixa temperatura, não 
evoluiu, não se verificando, do mesmo modo, o aumento da acidez volátil. 
 
Para a cuba T foi observada uma evolução similar. Após 6 meses, a população microbiológica 
do vinho não filtrado aumentou, o que não aconteceu com o vinho filtrado, estéril. Leveduras 
viáveis, nomeadamente do género Brettanomyces, assim como a população de bactérias 
lácticas foram encontradas e quantificadas. A presença de Brettanomyces foi acompanhada 
pela produção de fenóis voláteis.  

 

Estes, no entanto, não foram percepcionados pelos provadores, que não identificaram os 
vinhos como sendo diferentes. O teor em fenóis voláteis foi de facto inferior ao limiar de 
percepção sensorial, permanecendo os outros parâmetros analíticos inalterados. 

Após um ano de conservação, os provadores não detectaram diferenças entre o vinho filtrado e 
o vinho não filtrado, excepto quando estes foram conservados em más condições de 
temperatura. Estes vinhos foram algumas vezes classificados como desagradáveis ao nariz, 
quer os vinhos filtrados, quer os não filtrados. 
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• A qualidade da filtração final, e por conseguinte estabilidade biológica do vinho 
engarrafado, é essencial quando as condições de conservação não são 
controladas ou não são optimizadas. 

As diferenças percepcionadas entre os vinhos conservados em diferentes condições são mais 
marcadas quando o vinho não é filtrado. Esta diferença é observada desde os 6 meses de 
conservação para a cuba M : a diferença de percepção sensorial é significativa entre o vinho 
filtrado e o vinho não filtrado conservados a temperatura variável. Os vinhos não filtrados 
evoluíram efectivamente (um aumento da acidez volátil e uma diminuição rápida dos teores em 
SO2 livre acompanharam o crescimento bacteriano). Após um ano de conservação, a população 
de bactérias do vinho não filtrado diminuiu no lote conservado a uma temperatura baixa e 
estável, mantendo-se a um nível muito elevado no lote conservado em más condições. A 
mesma evolução foi constatada, após um ano, para os vinhos da cuba T. A única diferença 
significativa percepcionada pelo painel de provadores foi a existente entre vinhos não filtrados: 
os vinhos conservados a temperatura baixa e estável comparados com os vinhos conservados 
em más condições de armazenamento. Por fim, relativamente às duas cubas acompanhadas, a 
acidez volátil do vinho não aumentou enquanto não foi registado o desenvolvimento das 
populações de bactérias. Quando as populações de bactérias permanecem estáveis, ainda que 
com dimensão elevada, a acidez volátil não evoluiu. 

Ensaios idênticos realizados em Bourgogne 

Ensaios idênticos foram realizados por Gerbaux e Vincent pela unidade de Beaune do I.T,V 
França, em 2000. Tendo por referência um estágio clássico em barrica, duas cubas de Beaune 
Premier Cru 1999 foram divididas em 12 lotes e estes distribuídos pelas seguintes 
modalidades : 
• foram fixadas duas temperaturas de conservação : 12º e 18ºC ; 
• quatro níveis de filtração : vinho não filtrado, vinho filtrado a 5 micron, 1,2 micron e a 0,45 

micron; 
• duas doses de SO2: baixa e normal. 
 
Todos os anos foi efectuado o acompanhamento técnico dos vinhos. Foi realizada uma prova 
informal, organizada conjuntamente pelo I.T.V França e a revista Bourgogne Aujourd’hui. Os 
resultados não deixaram dúvidas : os vinhos melhor classificados foram os conservados a 12ºC. 
Dentro deste grupo, as melhores classificações foram atribuídas aos vinhos pouco ou não 
filtrados. Por outro lado, os vinhos pior classificados pertenciam aos mesmos lotes mas diziam 
respeito às amostras conservadas a 18ºC. Por fim, o vinho pior classificado foi um vinho não 
filtrado, engarrafado com uma dose reduzida de SO2 e conservado a 18ºC. Os comentários da 
prova evidenciaram uma alteração microbiológica ligada ao desenvolvimento de leveduras do 
género Brettanomyces. Esta alteração foi confirmada por análise. 

 

Aspectos mais importantes a reter : 
Se a temperatura do local de armazenamento não é estável, ou se não for possível controlar as 
condições de transporte até ao consumidor deverá ser evitada a comercialização de vinhos não 
filtrados ou ser assegurado o seu consumo imediato. Pelo contrário, se estiverem reunidas as 
condições de conservação necessárias no local de armazenamento, durante o transporte e no 
cliente, poder-se-á optar por vinhos não filtrados. Este facto é tanto mais importante quando o 
vinho se destina a ser conservado em garrafa durante um longo período. 


