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Factores relacionados com a formação do carácter reduzido em vinho engarrafado. 
 
É provável que no futuro a maioria dos produtores utilize rolhas com uma menor e mais consistente 
permeabilidade face ao oxigénio em relação aos vedantes actualmente utilizados. O maior perigo 
potencial, relativamente à utilização deste tipo de vedantes, é o aparecimento de aromas de redução 
no vinho após engarrafamento. 
 
Devemos referir, que as screwcaps, ou qualquer outro tipo de vedante, não são a causa do carácter 
reduzido do vinho engarrafado, e também que a imensa maioria dos vinhos tapados utilizando 
vedantes de rosca não apresentam aromas de redução. Por outro lado, muitos dos vinhos tapados 
com outro tipo de vedantes apresentam aromas de redução. O AWRI organiza periodicamente os 
“Advanced Wine Assessment Courses”. Nestes cursos intensivos de quatro dias procede-se à 
formação de provadores profissionais que actuam como juízes de prova em concursos de vinhos. 
Ainda que a diferença não seja estatisticamente significativa, no último curso realizado em Setembro 
de 2004, os participantes consideraram que uma percentagem ligeiramente superior de vinhos 
tapados com rolha de cortiça manifestara carácter reduzido em comparação com vinhos tapados 
com screwcap. De qualquer forma, é interessante entender as causas do aparecimento destas 
características no vinho engarrafado, independentemente do tipo de rolha utilizado. 
 
O desenvolvimento do carácter reduzido deve-se à composição do vinho no momento do 
engarrafamento, mas os mecanismos envolvidos são complexos e não foram completamente 
explicados. Em simultâneo, é importante referir, que provavelmente existe uma grande quantidade de 
compostos no vinho, ainda por identificar, cujos aromas e limiares de percepção são todavia 
desconhecidos, mesmo que se suponha e se remeta a responsabilidade dos aromas de redução aos 
compostos que contêm formas reduzidas de enxofre, particularmente aos tióis (um amplo grupo de 
compostos que possuem formas reduzidas de enxofre, incluindo mercaptanos). 
 
Como foi indicado no passado, mais concretamente em Setembro de 2002, o AWRI realizou um 
segundo ensaio utilizando um vinho muito similar, idênticos procedimentos de engarrafamento, e as 
mesmas condições de conservação que tinham sido utilizadas no ensaio inicial. Este ensaio, teve 
origem, em numerosos pedidos de entidades comerciais que solicitaram ao AWRI a aplicação, aos 
seus produtos, do mesmo tipo de teste efectuado no primeiro ensaio. Os resultados depois de 18 
meses de engarrafamento com screwcap e com rolhas de cortiça referências 2 e 3 foram publicados 
no número de Agosto de 2004 do AWRI Technical Review (Godden et al. 2004). Especulou-se sobre 
se a formação do carácter reduzido estaria relacionada com a combinação de uma série de factores, 
como a concentração de SO2, o nível de enchimento da garrafa, e a concentração de oxigénio 
dissolvido durante o engarrafamento, pelo que neste ensaio se investigaram dois destes factores: 
concentração de SO2 e espaço vazio no gargalo da garrafa. 
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O vinho (2002 Clare Valley Semillon) foi engarrafado utilizando screwcap, considerando duas alturas 
de enchimento e duas concentrações de SO2. Os detalhes dos quatro casos estão descritos na 
tabela 3. 
 
Tabela 3. Ensaio experimental efectuado para comprovar o efeito da altura do nível de enchimento e a 
concentração de SO2 na formação do carácter reduzido do vinho engarrafado. 
 
Nível de enchimento menor  
(48 mm espaço vazio, SO2 livre 38 mg/L) 

Nível de enchimento menor + SO2 
(47 mm espaço vazio, SO2 livre 54 mg/L) 

  
Nível de enchimento maior 
(30 mm espaço vazio, SO2 Livre 39 mg/L) 

Nível de enchimento maior+ SO2 
(29 mm espaço vazio, SO2 livre 59 mg/L) 

 
 
Como mostra a figura 6, 24 meses após o engarrafamento, nem o espaço vazio no gargalo da 
garrafa, nem a concentração de SO2 influenciaram a intensidade do carácter reduzido (mineral) do 
vinho tapado com as screwcaps, utilizadas neste ensaio. 
 
 
Ainda assim, a figura 7 mostra uma certa correlação entre a concentração livre de SO2 e a 
intensidade do carácter reduzido, quando as garrafas foram engarrafadas com uma concentração 
standard de SO2 e tapadas com os outros tipos de vedantes. Estes vedantes estavam sobretudo 
representados por rolhas técnicas e rolhas de cortiça natural, entre os quais, alguns tinham sido 
sujeitos a um tratamento para induzir na rolha uma baixa permeabilidade ao oxigénio. Para o vinho 
utilizado neste ensaio, a concentração de SO2 livre a partir da qual a nota de mineral começava a 
aumentar marcadamente, era de aproximadamente 23 mg/L. Uma relação similar, registou-se no 
vinho do primeiro ensaio, mas nesse caso a concentração de SO2 livre era de aproximadamente de 
12 mg/L. Esta concentração manteve-se, depois de 63 meses do engarrafamento (Figura 8) igual à 
observada 24 meses após o engarrafamento (dados não mostrados). 
 
Mesmo que exista uma correlação positiva entre a concentração de SO2 e a intensidade do carácter 
reduzido nas garrafas de vinho usadas em ambos ensaios, tal relação pode considerar-se casual e 
não casual. É lógico procurar uma variável comum que explique o consumo de SO2 e a perda de 
componentes que descrevemos como carácter “reduzido”. Tal variável poderia ser a percentagem de 
oxigénio que passa através da rolha.  
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Figura 6. Ensaio comercial do AWRI sobre vedantes: Relação entre a concentração de SO2 livre (em garrafas 
individuais) e pontuação média para o carácter ‘mineral’ (escala 0 a 9) durante as sessões de degustação 
efectuadas 24 meses depois do engarrafamento. 
 
Quanto mais baixo é o nível de oxigénio, mantendo-se invariáveis os restantes factores, mais baixo 
será o nível de SO2 perdido. Além de que, em igualdade de circunstâncias, quanto mais baixo é o 
nível de entrada de oxigénio menor será o nível de oxidação dos tióis, o que deverá permitir um 
aumento da concentração de tióis superior ao limiar de percepção sensorial se o vinho for propenso 
a que tal ocorra. Portanto, é de esperar que exista uma correlação positiva entre a concentração de 
SO2 e a intensidade do carácter reduzido. 
 
Esta hipótese foi confirmada por um ensaio em que um Chardonnay foi engarrafado com rolhas de 
cortiça, screwcaps e uma parte do vinho foi selado em ampolas de cristal com total ausência de 
oxigénio, em ambiente anaeróbico. Quatro anos depois do engarrafamento, o vinho tapado com 
screwcaps e o introduzido nas ampolas foram avaliados da mesma forma em relação ao carácter 
oxidado, mas o carácter mineral/borracha do vinho conservado em ampolas foi significativamente 
superior. Ainda que o número de repetições realizadas neste ensaio não tenha sido elevado, este 
confirma o facto de que, a presença ou ausência de oxigénio no momento em que os tióis se formam 
é um factor importante no desenvolvimento do carácter reduzido do vinho engarrafado. 
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Figura 7. Ensaio comercial do AWRI: Relação entre a concentração de SO2 livre (em garrafas individuais) e a 
média das intensidades do carácter ‘mineral ’(escala 0 a 9) durante as sessões de degustação efectuadas 24 
meses depois do engarrafamento. 
 

 
 
Figura 8. Ensaio comercial do AWRI: Relação entre a concentração de SO2 livre (em garrafas individuais) e a 
média das intensidades do carácter ‘mineral ’(escala 0 a 9) durante as sessões de degustação efectuadas 63 
meses depois do engarrafamento (screwcap ROTE = roll-on tamper evident, Ref 2 = rolha de cortiça 
Referência 2, Ref 3 = = rolha de cortiça Referência 3, 1+1 = Um mais um). 
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Relativamente ao nível de enchimento, não se encontrou variação quanto ao carácter reduzido com 
os dois níveis de enchimento considerados no ensaio. Além disso, nos dois últimos “Advanced Wine 
Assessment Courses” do AWRI (com o vinho a uma temperatura de 20ºC) mediram-se os níveis de 
enchimento em todas as garrafas tapadas com screwcaps. Não se evidenciou nenhuma relação 
entre o nível de enchimento e a intensidade do carácter reduzido analisado pelos participantes.   
 
Como deveremos interpretar estas observações? É provável que o oxigénio presente no espaço 
vazio da garrafa e o dissolvido no vinho durante o engarrafamento seja consumido em reacções 
químicas no vinho durante os dias e as semanas que sucedem o engarrafamento. Pelo contrário, os 
tióis formam-se durante os meses ou anos seguintes. No primeiro ensaio de vedantes, nenhuma nota 
de redução foi evidente durante os primeiros 18 meses depois do engarrafamento. Os tióis são 
oxidados rapidamente, consequentemente, se os tióis se formam quando têm à disposição o 
oxigénio introduzido durante o engarrafamento ou o oxigénio que passa através da rolha, então a sua 
concentração não ultrapassará o limiar de percepção. No entanto, se os tióis se formam depois de 
todo o oxigénio introduzido durante o engarrafamento ter sido consumido, e num ambiente em que 
não passa oxigénio através da rolha ou passa uma quantidade mínima, então a sua concentração 
poderá alcançar o limiar de percepção. Para vinhos com uma certa propensão a que isto ocorra, um 
incremento da penetração de oxigénio através da rolha seria benéfico. De qualquer modo, há que 
referir que a formação do carácter reduzido não é um defeito do vedante mas sim um problema do 
vinho. È de salientar, que se por um lado esta penetração de oxigénio poderia resolver o problema 
da sensação de redução, também poderia provocar efeitos não desejados na evolução do vinho que 
poderiam ir ao encontro do uso de screwcaps ou outros vedantes de baixa permeabilidade. Além 
disso, observou-se que o espaço vazio deixado nas garrafas tapadas com screwcap utilizadas no 
“Advanced Wine Assessment Corse” de 2004 era significativamente superior ao das garrafas 
utilizadas no curso de 2003. É possível que algum produtor de vinho tenha tomado a decisão de 
aumentar o espaço de vazio, no engarrafamento, com o objectivo de diminuir os riscos de formação 
tardia de carácter reduzido no vinho. Os autores acreditam que esta estratégia não é efectiva, já que 
conduziria a uma evolução prematura do vinho que, uma vez mais, contrariaria algumas das razões 
pelas quais se usam screwcaps. 
 
Se a hipótese for correcta, uma das conclusões a que chegam estes ensaios é que certa quantidade 
de oxigénio entra ao enroscar a cápsula, como se demonstrou durante o primeiro ensaio com o teste 
de penetração de oxigénio (Mocon) realizado utilizando um pequeno número de garrafas. Deve 
notar-se que o teste teve lugar aproximadamente três anos depois do engarrafamento, e somente 
foram analisadas um pequeno número de amostras. Portanto os dados não podem considerar-se 
absolutamente representativos, mas consideram-se de utilidade no contexto da discussão do 
desenvolvimento das características de redução do vinho engarrafado. 
 
 
tabela 4. Penetração do oxigénio (ml O2 por dia) com screwcap, com Altec e com a rolha referência 2 no ensaio 
do AWRI, realizado aproximadamente 36 meses depois do engarrafamento.  
 
 Média Intervalo 
Screwcap (n=6) 0.0005 0.0002 - 0.0008 
Altec (n=6) 0.0010 0.0007 - 0.0013 
Rolha de cortiça Referência 2 
(n=12) 

0.0179 0.0001 - 0.1227 

 
As screwcaps deixaram entrar uma média de 0.0005 ml de oxigénio por dia, com um intervalo de 
0.0002 a 0.0008. A rolha Altec, que tinha conservado uma concentração similar de SO2 relativamente 
à screwcap e que foi a seguinte mais votada durante a prova que se referia a notas de redução 
(apesar da contaminação de TCA destas amostras), mostrou o seguinte nível mais baixo de 
penetração de oxigénio, com uma média de 0.0001 ml de oxigénio por dia num intervalo de 0.0007 a 
0.0013. As rolhas referência 2 apresentaram uma média de penetração de 0.0179 ml de oxigénio 
diário num intervalo de 0.0001 a 0.1227. 
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Como com todos os vedantes, a quantidade de oxigénio que entra através das screwcaps é 
quantificável e a proporção de penetração de oxigénio para todos os vedantes está aparentemente 
relacionada com a formação e a intensidade do carácter reduzido na garrafa. De qualquer modo, 
antes de aumentar a permeabilidade face ao oxigénio dos vedantes com baixa permeabilidade, quais 
são as melhores estratégias para impedir a formação do carácter reduzido? 
 
A forma mais óbvia de evitar as sensações “de redução” relacionadas com o engarrafamento é 
minimizar a produção de tióis e seus precursores, como os tioésteres, durante o processo de 
elaboração do vinho. Na maioria dos vinhos, os sulfitos e os precursores dos tióis formam-se 
certamente durante a fermentação. Por conseguinte, um melhor controlo da evolução da 
fermentação minimizará provavelmente a propensão do vinho à manifestação tardia do carácter 
reduzido. Um controlo mais atento da fermentação, com uma preparação óptima dos cultivos de 
levedura, evitando choques térmicos e assegurando uma gestão adequada de nutrientes, oxigénio 
adicionado, deve fazer parte da estratégia. Um corolário que se extrai disto, é que os vinhos que 
tiveram problemas fermentativos têm mais probabilidades de apresentarem problemas de redução se 
engarrafados com vedantes que apresentem baixa permeabilidade face ao oxigénio. 
 
Em segundo lugar, se se efectua o tratamento com cobre enquanto o vinho se encontra sobre as 
borras, consegue-se reduzir a concentração de cobre residual no vinho, porque as células de 
levedura têm uma forte afinidade com o cobre. Um tratamento efectuado neste momento permite 
eliminar a máxima concentração de tióis e precursores de tióis (partindo do princípio de que o cobre 
reage com os precursores dos tióis), já que esta é a fase em que temos a maior concentração destes 
compostos. As borras de levedura têm a capacidade de re-metabolizar os compostos que contêm 
formas reduzidas de enxofre e por tanto poderia ser útil atrasar a adição de SO2 depois da 
fermentação. 
 
Segundo a teoria de alguns viticultores australianos no vinho, no final da fermentação, encontra-se 
presente uma quantidade bem definida de sulfitos (tióis e precursores) e uma adição relativamente 
grande de cobre nesta fase permite eliminar uma grande parte destes sulfitos. Com o tempo, dado 
que os compostos responsáveis pelo aroma de redução se encontram presentes em complexos 
equilíbrios, é possível que a concentração de tais compostos aumente novamente até alcançar ou 
superar o limiar de percepção. Durante o engarrafamento o objectivo é assegurar que a 
concentração destes componentes atinja níveis que uma variação do equilíbrio devida ao 
engarrafamento não provoque um aumento das suas concentrações mais elevado que o limiar de 
percepção. Contrariamente, adicionar cobre numa fase próxima do engarrafamento não é o ideal, 
especialmente se somente se conseguiu eliminar temporariamente as sensações de redução e se a 
repetição do tratamento aumenta a concentração de cobre no vinho, já que aumenta o risco de uma 
instabilidade devida ao cobre. Deve referir-se que com o Sauvignon blanc, Chardonnay e outras 
variedades os compostos que contêm formas reduzidas de enxofre são importantes para a 
expressão varietal. Deste modo, quando se vinificam estas variedades deverá prestar-se maior 
atenção tanto ao momento em que se adiciona cobre como à quantidade de cobre adicionada, 
realizando de qualquer forma, ensaios de clarificação preliminares. 
 
O vinho necessita de oxigénio para “envelhecer”? 
 
A discussão sobre a necessidade de em alguns vinhos prevenirem o aumento da concentração de 
tióis superior ao limiar de percepção leva a perguntar se o vinho requer oxigénio para envelhecer e 
evoluir. Mais recentemente, tornou-se comum a questão: o vinho envelhece com screwcaps? 
Segundo a experiência dos autores, o que realmente interessa é se o vinho evolui da mesma forma 
com screwcaps ou com rolhas de cortiça. 
 
Relativamente à primeira questão: requer o vinho oxigénio para envelhecer ou evoluir? A resposta é 
que provavelmente não, como se demonstrou com o vinho Chardonnay selado nas ampolas de 
cristal e armazenado em ambiente anaeróbico, que mostrava características típicas de um vinho 
deste tipo com quatro anos de vida. Isto corrobora as descobertas de Jean Ribéreau-Gayon, nos 
seus estudos realizados no início dos anos trinta (Ribéreau-Gayon et al., 1976). Contudo, apesar 
desta questão ser de interesse científico, a sua importância relativamente à parte comercial diminui já 
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que se compreendeu que a entrada de quantidades controladas de oxigénio pode mudar a evolução 
do vinho em garrafa, ou seja, pode dar origem a “diferentes vinhos”. 
 
No que diz respeito à segunda questão: o vinho envelhece e evolui de forma diferente com a 
screwcap? Segundo a experiência dos autores, está muito difundida a crença de que os vinhos 
envelhecem com a rolha de cortiça de um modo óptimo e consideram este tipo de vedante o ponto 
de referência para avaliar os outros tipos de vedantes. A resposta a esta questão é que, chegar a 
compreender os mecanismos que regem a evolução do vinho, relativos ao engarrafamento, poderia 
dar a possibilidade, aos produtores de vinho, de utilizar rolhas de baixa permeabilidade, face ao 
oxigénio, que reproduzam as condições obtidas com as melhores rolhas de cortiça, permitindo além 
disso, uma maior uniformidade de garrafas. Está claro, que os vinhos podem evoluir de forma muito 
diferente quando se utilizam screwcaps se as comparamos com outros vedantes, mas na maioria dos 
casos isto é positivo e não negativo. Nos ensaios do AWRI sobre vedantes e em numerosos ensaios 
de diferentes viticultores em vários países, a evolução do vinho com a screwcap está-se a converter 
no ponto de referência para avaliar o comportamento de outros tipos de sistemas de vedantes. 
 
Quando, no primeiro ensaio, se engarrafou um vinho Semillon utilizando 14 vedantes diferentes, a 
partir desse momento começaram a criar-se 14 vinhos diferentes. Este fenómeno foi observado em 
todos os vinhos dos ensaios do AWRI descritos neste artigo, e onde se encontraram as maiores 
diferenças foi no vinho Chardonnay tapado com screwcap, rolha de cortiça e selado em ampolas de 
cristal. Dois anos depois do engarrafamento, para alguns dos provadores, era difícil acreditar, que 
alguma vez, tivesse sido o mesmo vinho. Os vinhos utilizados nos ensaios não somente evoluíram 
em tempos distintos, como também de diferentes maneiras. Desde o início dos primeiros ensaios 
ficou claro que os mesmos vinhos tapados com vedantes diferentes nunca iriam alcançar o mesmo 
“ponto final”. Ou seja, se fosse possível retirar uma garrafa, tapada com cada um dos diferentes tipos 
de vedantes, nas diferentes etapas da evolução, estas nunca teriam apresentado as mesmas 
características sensoriais. A direcção mais lógica para que tenderá a tecnologia do engarrafamento e 
dos vedantes, é a compreensão e o controlo dos factores que entram em jogo durante a evolução do 
vinho tapado com rolhas diferentes. 
 
Eliminação dos compostos do aroma 
As diferenças encontradas num mesmo vinho tapado com diferentes vedantes ou entre garrafas 
tapadas com o mesmo tipo de rolha, não são unicamente produzidas pelo grau de permeabilidade da 
rolha relativamente ao oxigénio. Um ensaio diferente do AWRI sobre “a eliminação do aroma” 
demonstra que alguns vedantes têm a capacidade de eliminar certos compostos, ou grupos de 
compostos quimicamente relacionados, com uma maior ou menor intensidade (Capone et. Al. 2003, 
Institute publication nr 744). Neste ensaio utilizou-se um vinho Semillon e uma selecção de vedantes 
do primeiro ensaio, e adicionaram-se ao vinho diferentes tipos de compostos do aroma antes do 
engarrafamento. Nas rolhas sintéticas verificou-se, em termos gerais, que alguns compostos eram 
eliminados em maior medida relativamente às rolhas de cortiça natural, e que estas por sua vez 
eliminavam até 50% de certos compostos. No caso das screwcaps, nenhum dos compostos 
estudados, foi eliminado. Assim, o tipo de evolução do vinho em garrafa e as suas características 
organolépticas podem ver-se afectadas, de forma importante, em função do grau de interacção com 
os compostos aromáticos. 
 
No entanto, esta interacção não é sempre negativa e no futuro poderia ser interpretada como uma 
ferramenta disponível para modificar a evolução do vinho em garrafa de forma controlada e 
reprodutível. A figura 9 mostra o grau de eliminação do trimetil-dihidro-naftaleno (TDN) que pode ser 
atribuído a diferentes vedantes. O TDN é o principal composto responsável por uma característica 
frequentemente descrita como queroseno em vinhos brancos envelhecidos, particularmente em 
vinhos obtidos das castas Riesling e Semillon. Em certas concentrações o TDN considera-se um 
atributo positivo nos vinhos brancos envelhecidos, mas pode ser considerado negativo quando em 
concentrações elevadas. 
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Figura 9. TDN restante (%) após dois anos de armazenamento em posição horizontal 
 
 

Como mostra a figura 9, todos os vedantes, excepto a screwcap, eliminaram entre aproximadamente 
cerca de 50% (rolha de cortiça natural) e 98% (rolha sintética mais absorvente) de TDN. Deste modo 
é possível que os vinhos tapados com screwcap possam desenvolver uma alta concentração não 
desejada de TDN depois de certo tempo em garrafa. Não obstante, se quantidades controladas de 
polímeros, similares aos presentes nas rolhas sintéticas mais absorventes, pudessem ser 
incorporados nas screwcaps para poder eliminar, da forma mais selectiva possível, compostos como 
o TDN, então os produtores de vinho seriam potencialmente capazes de controlar o desenvolvimento 
desta característica nos seus vinhos envelhecidos. Quem sabe se um dia será possível dispor de 
vedantes desenhados com determinado objectivo para assegurar a evolução óptima de 
determinados tipos de vinho? 
 
 
Conclusão 
 
A tomada de consciência de que, a partir do momento em que um vinho é tapado com vedantes 
diferentes, começam a criar-se vinhos diferentes é uma das conclusões mais importantes resultante 
dos diferentes ensaios efectuados pelo AWRI, porque as implicações que derivam desta afirmação 
abrem todo o tipo de possibilidades para o futuro dos vedantes utilizados em vinho. 
 
No futuro, o vedante e muitas outras variáveis ligadas ao engarrafamento poderão ser consideradas 
parte do processo produtivo, porque o efeito destas variáveis sobre o aroma do vinho pode ser 
determinante, e inclusive, ser de uma maior magnitude relativamente ao efeito de outros factores 
ligados à vinha ou à vinificação. Uma completa percepção dos mecanismos que modificam o vinho, 
induzidos pelos vedantes e por outras variáveis, permitirá aos produtores de vinho utilizar estas 
mudanças a seu favor e a favor do consumidor. 
 
O primeiro passo, que está muito próximo de se transformar em realidade comercial no caso das 
screwcaps e de algumas rolhas técnicas, é a disponibilidade de novos vedantes com diferentes graus 
de permeabilidade ao oxigénio, e segundo parece actualmente, as screwcaps produzidas por alguns 
fabricantes, apresentam diferentes níveis de permeabilidade. À medida que se começaram a 
perceber as possíveis mudanças que podem ser induzidas no vinho devido a uma penetração 
controlada de uma pequena quantidade de oxigénio no vinho engarrafado, a aplicação desta 
tecnologia provavelmente será tão rápida como a adopção de vedantes alternativos. 
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De qualquer modo, o tipo de rolha utilizada e a permeabilidade ao oxigénio são apenas duas das 
variáveis que provavelmente têm um efeito importante na evolução do vinho em garrafa. Com o 
estudo de outras variáveis, a ciência e tecnologia do engarrafamento do vinho serão mais 
complexas, o que levará a especificações mais estritas para os vedantes, para os procedimentos de 
engarrafamento, e possivelmente para as garrafas. Esta situação oferece aos produtores de vinhos 
maiores desafios que os existentes mediante a utilização de vedantes tradicionais. Estes produtores 
deverão ser cautelosos na adopção destas novas tecnologias e efectuar os seus próprios ensaios. 
 
A utilização de screwcaps na Austrália, Nova Zelândia e noutras partes do mundo, e a investigação 
que levou à sua difusão, abriu uma janela à compreensão das mudanças que ocorrem no vinho com 
o engarrafamento. O estudo de algumas variáveis importantes teve início e provavelmente acelerar-
se-á. Os produtores de vinho estão já a definir as condições de engarrafamento para alguns vinhos, 
de modo a que estes se encontrem em condições óptimas quando chegarem ao consumidor. As 
vantagens potenciais de mercado que derivam da compreensão e da correcta aplicação desta 
tecnologia não se podem evitar. 
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