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O objectivo do presente trabalho é realizar uma síntese do nível de conhecimentos sobre os numerosos 
parâmetros que intervêm na aplicação das aparas de carvalho. Não se trata de dar receitas, mas de 
proporcionar chaves, que ajudem a atingir os objectivos respeitando as obrigações técnicas. Estes 
elementos são provenientes não somente dos resultados de mais de 100 ensaios conduzidos desde 1991 
na adega experimental do Departamento de I&D do ICV, mas, também, do acompanhamento e observação 
efectuados junto de clientes franceses e estrangeiros. 
 
 
Avisos regulamentares e terminologia     
        
Não existe terminologia oficial para as aparas de carvalho. A prática e a relação peso/superfície de contacto 
conduziram a uma distinção em função da dimensão. Neste documento falaremos de aparas quando as 
partículas podem ser distinguidas a olho nu e não têm forma definida, de blocos quando a sua forma é 
homogénea e definida (frequentemente em cubos da dimensão de um dado ou de blocos da dimensão de 
uma caixa de fósforos) e de aduelas quando se trata de instalar tábuas sobre uma estrutura montada numa 
cuba (em geral com uma dezena de centímetros de largura, 1 a 3 cm de espessura, e um comprimento 
adaptado à cuba). 

 
Os elementos da metodologia 
 
Como aquando da definição dos processos de vinificação, o uso das aparas ou dos blocos, assenta pelo 
menos em 4 questões essenciais: 

 
1. A formalização dos objectivos: qual é o perfil sensorial pretendido? Será que corresponde ao 
objectivo final da fase de estágio, após composto o lote ou à fase de comercialização? Procuramos 
imitar as barricas ou elaborar um vinho diferente? Neste último caso, as aparas ou os blocos tornam-se 
ferramentas enológicas clássicas. Relembramos que as aparas ou os blocos são sobretudo destinados 
a trabalhar com uvas diferentes das destinadas ao estágio em barricas, de forma a obter produtos 
distintos dos precedentes. 

 
2.  O quadro técnico-económico específico da empresa: Quais são os volumes autorizados para 

uma vinificação com aparas ou blocos? Será que a empresa tem a possibilidade ou a necessidade 
de fazer lote de vinhos produzidos com e sem aparas? Respeitará a empresa os procedimentos 
regulamentares? Estará bem equipada das ferramentas necessárias para uma boa valorização das 
aparas (extracções, temperaturas, oxigénio...)? Qual é a duração máxima de estágio possível em 
função do calendário de trabalho e das responsabilidades comerciais? Qual o valor acrescentado 
inerente a uma boa utilização de aparas? Em geral, para além dos aspectos regulamentares, o 
segmento da gama média é a principal preocupação: redução dos custos / barricas acima dos 
níveis de preços onde mesmo as aduelas têm frequentemente um custo demasiado elevado. Além 
disso, os efeitos positivos das aparas ou dos blocos são frequentemente demasiado difíceis de 
valorizar comercialmente nos vinhos obtidos a partir de uvas genéricas. 

 
3.   A selecção e a importância da matéria prima  
 

O efeito da “matriz do vinho” é tão importante como os outros elementos técnicos. Ainda que se 
possa considerar utilizar as aparas ou os blocos para tentar "imitar" o uso da barrica, a melhoria 
mais espectacular dos perfis sensoriais manifesta-se sobretudo na gama média: diminuição das 
notas vegetais, aumento da complexidade e da subtileza aromática, aumento de volume e de 
intensidade tanínica na boca... são os objectivos mais comuns. Por outro lado, os vinhos 
provenientes de uvas seleccionadas para a gama média, em geral, suportam muito dificilmente os 
estágios em barrica: surgem rapidamente notas de cânfora e menta (por vezes procuradas), e 
verifica-se também um fraco aumento de volume em comparação com o aumento de secura ou de 
adstringência. 
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4.  A gestão dos lotes: a vinificação ou o estágio com aparas podem ser realizados em função do 

objectivo do lote. Os estilos dos vinhos provados isoladamente, geralmente, não permitem avaliar 
os resultados do lote final. Por conseguinte, é recomendado testar regularmente e, ao longo de todo 
o estágio, os diferentes lotes possíveis. 

 
Que parâmetros seguir para escolher aparas? 
 
Além dos elementos acima descritos, quatro parâmetros devem ser considerados, do ponto de vista técnico, 
para a escolha das aparas: família botânica, dimensão, tosta e fabricante. 
 

• Famílias botânicas de carvalhos 
 
 O carvalho americano, em geral o mais rico em β-Metil-e-octalactona (também designada de Uísque 
lactona) caracteriza-se pelo desenvolvimento de notas aromáticas, tipo coco, mais marcadas que no 
carvalho francês. É de uso mais delicado que os carvalhos europeus e deve, imperativamente, ser objecto 
de um acompanhamento regular e rigoroso. Com efeito, o impacto rápido das madeiras americanas, no 
perfil organoléptico dos vinhos, pode conduzir a excessos: aromas de seiva arborizada ou torrado 
demasiado intenso, grande volume no inicio de boca seguido de forte secura. 
 
 
 

 
 
Figura 1: Esquematização das diferenças de composição das madeiras em função da sua natureza 
 

 
 
 
•    Modelos de aparas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os modelos são numerosos: serrim, fragmentos, blocos ou pedaços muito grandes.  
A dimensão influencia a superfície de contacto vinho / madeira e deve ser considerada para o cálculo da 
dose e o período de contacto previsto (de alguns dias a vários meses): a figura 2 (em baixo) mostra as 
diferentes doses de aparas "quantitativamente equivalentes" às de uma barrica clássica de 225 L. 
 

Esquematização das diferenças de composição 
das madeiras de acordo com a sua espécie 
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Figura 2: Exemplos do impacto do tipo de apara no contacto vinho / madeira 
 
 
O serrim e os pequenos fragmentos marcam rapidamente pelo excesso de notas aromáticas, tipo seiva ou 
fumado, quando em contacto prolongado. A sua utilização deve privilegiar uvas ou mostos no início da 
fermentação alcoólica e limitar-se a alguns dias de contacto (máximo 15). 
Privilegiar o uso de pedaços ou blocos : 

 1. quando o objectivo seja obter vinhos com aroma de madeira menos intenso (notas clássicas de 
madeira tipo baunilha e intensidade tanínica fraca)  

 2. quando o lote final com vinhos trabalhados sem madeira é limitado ou impossível; o nível de risco é 
menor e, nesta situação, os blocos permitem trabalhar “mais docemente” conferindo notas de prova 
mais “arredondadas” / aveludadas / doces.   

 
 

• A tosta 
 
- A madeira fresca (= seca mas não tostada) é frequentemente aconselhada pelos fornecedores para 
reforçar as sensações de fruta, o que, na prática não se verifica, a não ser na uva tinta muito concentrada e 
perfeitamente madura.  
Contudo, muito raramente encontramos, nos nossos ensaios, este efeito em comparação com a 
testemunha. Em contrapartida, com a utilização de madeiras frescas, observamos regularmente o 
aparecimento de demasiado aroma "herbáceo", "seiva – serradura". Estes efeitos podem ser atenuados 
com o contributo do uso simultâneo de aparas tostadas. A utilização de madeiras frescas reflecte 
frequentemente um aumento das sensações adstringentes, secas e amargas tanto mais importante quanto:
   

 - mais tardia e fraccionada for a adição,  
 - menos concentrado for o vinho,  
 - mais prolongado for o contacto. 

No entanto, durante o envelhecimento na adega, a microxigenação é uma ferramenta potente que, bem 
gerida, permite atenuar as características às vezes agressivas das aparas frescas, sobretudo na óptica do 
no ponto de vista de lote. 
 
- As tostas médias a fortes conferem notas de baunilha, torrado e às vezes de serradura e seiva, em 
proporções e níveis de intensidade que dependem designadamente da dose, do tempo de contacto e do 
fornecedor. Com o objectivo de evitar a presença de notas de serradura e seiva demasiado pronunciadas, 
este tempo de contacto deve ser controlado com provas regulares do vinho. 
As tostas médias a fortes são, com toda a certeza, as privilegiadas na estratégia de lote. É preferível 
trabalhar com doses bastante elevadas para limitar os riscos de agressividade gustativa (ver parágrafo 
"Dose").  
As tostas fortes, reforçam por vezes os odores a enxofre, tipo fósforo queimado – borracha, a controlar com 
a aplicação de acções preventivas habituais, como, a gestão dos riscos fermentativos, gestão da biomassa 
e as adições de oxigénio. A utilização de tostas médias apresenta menos risco no que diz respeito aos 
odores de enxofre. 
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As adições de madeira fresca e tostada são frequentemente complementares. Na prática, a adição em 
maceração, resulta num estilo marcado pelos aromas originais (frutos vermelhos, romã intensa e alcaçuz). 
 

• Os fabricantes 
 
As nossas experiências mostram que para os mesmos tipos de aparas (dimensão, tosta) e utilizando as 
mesmas condições de aplicação, os resultados entre fabricantes são frequentemente muito variáveis. 
É conveniente, porém, avaliar sistematicamente os resultados obtidos por cada fornecedor (coerência dos 
resultados obtidos com os enunciadas pelo vendedor, regularidade dos efeitos observados). 
 

 
O estilo sensorial transmitido pelas diferentes aparas testadas, na adega experimental, das três últimas 
colheitas, pode ser resumido em duas tendências principais: 

 -  fornecedores com um impacto "clássico" que pode ser comparado com a evolução obtida 
durante  o estágio em barricas novas: aparecimento de aromas de madeira tipo baunilha, 
grelhado, torrado, aumento de volume seguido do aparecimento de características de seiva 
e serradura, aumento das sensações tanínicas ou mesmo adstringência e secura. 

 -  outros apresentam muito rapidamente notas de seiva e serradura intensas e uma forte 
agressividade gustativa. Após um tempo de contacto prolongado de vários meses 
(desfavorável para os fornecedores de estilo mais clássico), parece haver uma melhor 
integração destas aparas. A relação com estes fabricantes é mais delicada se estes 
utilizarem as referências adquiridas com o estágio em barrica. 

 
Atenção, estas observações são necessariamente limitadas a certos modelos de aparas, certos esquemas 
de aplicação e somente a alguns vinhos. Além disso, tratam-se de resultados obtidos nos vinhos provados 
isoladamente, antes da realização dos lotes. Utilizados em lote com vinhos sem madeira, podem conduzir a 
um perfil de lote claramente diferente do vinho inicial com madeira.... 
 
Quais as bases para a sua aplicação? 

• Momento de incorporação 
 

 
De maneira geral, aplicações precoces permitem uma melhor integração do 
impacto sensorial das aparas. As adições, no fundo da cuba, para tintos ou no início 
da fermentação alcoólica para brancos/rosés devem, por conseguinte, ser 
privilegiadas, caso o objectivo da adega seja não correr o risco de um perfil sensorial 
demasiado marcado pela madeira. É importante contudo assegurar flexibilidade de 
trabalho, utilizando por exemplo, sacos alimentares que permitam eliminar as aparas 
antes do final da fermentação alcoólica ou da maceração, caso seja necessário. As 
adições tardias que se utilizam pela sua forte aromatização e pelo seu "efeito 
estruturante" são acompanhadas de um maior risco de adstringência e de secura. 
 

 
 
• Dose de utilização 

 
Situa-se geralmente entre 1 e 5 g/L e atinge por vezes 20 g/L.  
O aumento da dose terá como consequência no vinho, notas de prova mais marcantes a madeira.  
Mas atenção, o comportamento da madeira não é linear: constatamos frequentemente que doses baixas 
(2 g/L ou menos) conduzem geralmente a um aumento de secura sem nenhum aumento de volume. Nota-
se, igualmente, um equilíbrio olfactivo mais marcado pelas notas de "seiva - serradura" que a "baunilha" ou 
"Grelhado - torrado". A mesma tendência foi observada durante a adição fraccionada de uma quantidade 
superior a 4 g/L em fermentação alcoólica aplicada em fases diferentes de 2 g/L em FA e 2 g/L em FML. 
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Figura 3: Resultado de Análise Sensorial Descritiva Quantificada – Ensaio 2004 no Syrah DOC 
 
 
.  
 

• Tempo de contacto 
 
De acordo com os objectivos pode variar de alguns dias a várias semanas ou mesmo vários meses. É muito 
difícil definir o tempo de contacto se à priori não se tiver em conta:  

1. O tipo de madeira: o carvalho americano marca mais rapidamente que o carvalho europeu; 
2. A dimensão das aparas: a cinética de evolução do vinho é tão mais rápida quanto mais pequenas 

forem as aparas; 
 3. O perfil aromático e gustativo pretendido: é aconselhado limitar o tempo de contacto para obter um 

estilo com pouca madeira e que não tolera adstringência ou secura.  
Observamos que o tempo de contacto necessário para atingir os objectivos definidos pode variar 

segundo os fabricantes. Se não existe a capacidade de realizar novo tratamento ou a possibilidade de correr 
riscos, convém parar o contacto para evitar o aumento das sensações adstringentes, secas ou amargas. A 
prova regular dos vinhos é por conseguinte indispensável. 
 
 

• Gestão das adições do oxigénio e da sua integração nos processos 
 
As madeiras contribuem para o aumento das necessidades de oxigénio no vinho (adição de taninos e outras 
macro moléculas aumentam o potencial de oxi-redução do vinho). É frequente constatar menos exuberância 
aromática, ou mesmo o aparecimento de odores a enxofre no seguimento da adição de aparas. 
 
A prevenção dos odores a enxofre é indispensável para valorizar em pleno a utilização das aparas ou dos 
blocos. Este instrumento não pode ser utilizado sem se considerar de uma forma global o processo de 
vinificação (escolha da levedura, suplementos azotados, duração das macerações, colagens, movimentos 
do vinho e das borras, oxigenações, etc.....) 
 
As adições de oxigénio, por macro ou micro oxigenação, são elementos essenciais para o sucesso da 
vinificação com madeira. 
 
Estas adições de oxigénio com micro oxigenação podem ser realizadas antes de FML para assegurar a 
riqueza aromática e um aumento de volume dos vinhos vinificados com aparas, e, diminuir os riscos de 
aumento de secura ligados à utilização da madeira. 
 
 
 Adições de oxigénio mais importantes (por trasfega ou “cliquage”) devem ser efectuadas com prudência e 
após FML para não afectarem a durabilidade dos aromas frutados, pois tal conduziria a um desequilíbrio 
olfactivo para aromas de madeira mais intensos. 
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• As aduelas: novas ferramentas 
 
 Em 1999, o ICV e a adega de Tuchan foram os primeiros na Europa a experimentar as aduelas. 
 
 As experimentações efectuadas permitiram-nos considerar pertinente o uso desta ferramenta respeitando o 
método de utilização apresentado neste documento. 
 
O comportamento das aduelas é mais parecido ao da barrica (cinética de difusão menos rápida do que com 
as aparas) sendo mais fácil ajustar a superfície de contacto. O custo em mão-de-obra e construção não é 
comparável com o do trabalho em barricas.  
 
O emprego das aparas deve ser conduzido de acordo com um método próximo da gestão do tempo de 
maceração: conhecimento dos objectivos do produto, ter em consideração a matéria-prima (uva + 
vinificação), utilização de indicadores sensoriais definidos (vegetal, intensidade e tipo de madeira, volume, 
adstringência, secura...), experiência adquirida do enólogo sobre a região em processos e objectivos 
similares. 
 
Exemplos de esquemas de utilização para diferentes objectivos de produtos  
 
Numerosas combinações são possíveis em função das diferentes variáveis mencionadas previamente. No 
âmbito do aconselhamento enológico ICV, vários esquemas tipo foram testados. A partir destes, os 
enólogos podem aconselhar, propondo adaptações, de acordo com os equipamentos e os objectivos 
específicos. O quadro que se segue mostra 2 exemplos. 
 
 (Estes 2 exemplos, um para vinho branco transcrevendo-se para rosé, outro para vinho tinto, estão mais 
detalhados e ilustrados na versão do artigo consultável no site do ICV www.icv.fr) 
 
 

 
Objectivos de Produto 

Madeira perceptível (torrefacção, baunilha 
e seiva) a um nível inferior notas de fruta 
(compota), grande volume na boca. 
Adstringência e secura toleráveis se 
inferiores ao volume. 

Ausência de aromas a madeira. 
Reforço na intensidade de 
aromas a fruta fresca. Aumento 
de volume. 

Matéria Prima 

Chardonnay ou grenache blanc ou viognier 
concentração média, uva madura com 
álcool provável (TAV : 13,5% vol.), 
prenssagem directa, mosto <150 NTU, 
fermentação entre 14 e 18°C.  

Merlot ou syrah concentração 
média, uva madura com álcool 
provável (TAV : 12,5% vol.), 
maceração entre 5 a 8 dias. 

Aparas FR 
Tosta Média 

5 g/L fim FA : Parar o contacto depois do 
mosto frutado se transformar em compota 
de frutos 

4 a 6 g / kg (FR na uva) ou 3 a 5 
g / kg (US na uva) +  10% a 20% 
do volume  4 g / L FR no fim FA : 
Parar o contacto assim que a 
madeira se torna perceptível. 

Aparas USA 
6 g / L TF início FA + 15% a 25% do 
volume 3 g / L TF depois FA : duração a 
seguir/ simulação de lote 

2 g / kg MF USA sobre as uvas 
+ 3 a 4 g / L TF FR fim FA : 
duração a seguir/ máximo volume 

O
pç

õe
s 

Po
ss

ív
ei

s 

Blocos FR  
Tosta Média 

10 g / L fim FA + FML para “amanteigado” 
e fruta doce sobre 50% a 100% do volume 

10 g / L fim FA (contacto limitado 
a algumas semanas) 

MF = madeira fresca  FR = madeira francesa 
TF = tosta forte USA = madeira americana 
Tosta média se não houver indicação contrária 
 


