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Contrariamente ao que se possa pensar, a estabilização da cor não pode ser completamente dissociada 
da extracção por, pelo menos, três motivos: 
 

1. As acções realizadas durante a vinificação com maceração e a sua duração também têm um 
efeito estabilizante: adição de oxigénio, “délestages”, taninos extraídos, eliminação das borras… 

2. É sabido, mas há que recordar que: apenas se pode estabilizar o que se extraiu. A ordem pela 
qual os compostos passam para a solução determina, em cada momento, equilíbrios 
químicos específicos, que conduzem a possibilidades de recombinação específicas. Esta ordem 
de dissolução está associada às técnicas de extracção utilizadas: por exemplo, a maceração 
com sulfuroso ou o tratamento térmico da uva ou a maceração curta com enzimas conduzem a 
cinéticas de dissolução completamente diferentes. 

3. A solubilidade dos compostos no mosto não é infinita. Acima de uma certa concentração, 
dependente da forma de extracção, ocorrem precipitações, floculações e cristalizações. 
Esquematicamente, o mosto pode ser considerado como uma bolsa que se enche 
progressivamente: quando está cheia tudo o que se adiciona ou se perde, ou ocupa o lugar de 
outra coisa. 

 
Por outro lado, o ICV procurou elaborar um teste de estabilidade da cor para ajudar as adegas a aplicar 
as acções apropriadas quando estas são necessárias. Apesar da utilização de vários protocolos 
baseados na temperatura e suas variações bruscas, nenhum teste permitiu antecipar as perdas de cor, 
incluindo as de curto prazo. Destas experiências podem ser retiradas duas conclusões: 

 Os fenómenos que induzem a maior ou menor estabilidade da cor são complexos 
 A melhoria da estabilidade da cor apenas pode resultar da combinação de práticas enológicas 
apropriadas. Centrar-se num só elemento não é certamente a melhor estratégia. 

 
Por fim, estabilizar a cor é ainda mais crucial quando se parte de valores baixos. De facto, pode-se 
permitir perder 10 pontos de IC quando se parte de 30. Pelo contrário, quando no final da FA se tem 
menos de 10, há que fazer todos os possíveis para evitar perdas demasiado importantes. 
 
 
Os mecanismos e as interrogações  
A cor resulta de um grande número de moléculas representadas nos esquemas abaixo.  
Encontram-se monómeros (constituídos por uma só molécula) como: 

• as piranoantocianinas 
• os xanthylium 

mas sobretudo polímeros ou 
oligómeros (várias moléculas 
combinadas) como: 

• as combinações antocianinas – 
antocianinas 

• as combinações taninos – 
antocianinas 

• estas mesmas moléculas com 
uma ligação etilo intermédia (a 
“ponte etanal”), 

• as piranoantocianinas – 
taninos, 

• Os portisinos. 
Além dos esquemas moleculares simplificados, a figura ao lado indica as tonalidades de cores 
dominantes de cada um destes compostos no pH do vinho. 
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As antocianinas livres têm uma participação importante na cor dos vinhos “jovens”: após 1 ano 
participarão no máximo em 50% da cor e depois de 10 anos em menos de 20%.  
As antocianinas livres têm uma participação importante na cor dos vinhos “jovens”: após 1 ano 
participarão no máximo em 50% da cor e depois de 10 anos em menos de 20%.  
  
Por outro lado, estas antocianinas livres são particularmente sensíveis aos valores de pH e aos níveis 
de SO2 encontrados no vinho. 
Por outro lado, estas antocianinas livres são particularmente sensíveis aos valores de pH e aos níveis 
de SO2 encontrados no vinho. 
O pH é um factor que intervém directamente na cor de certos elementos. Por outro lado, várias 
reacções antocianinas – taninos dependem do pH: de facto, as diferentes formas das antocianinas têm 
reactividades diferentes. Ora é o pH que determina os equilíbrios químicos entre estas diferentes 
formas. 

O pH é um factor que intervém directamente na cor de certos elementos. Por outro lado, várias 
reacções antocianinas – taninos dependem do pH: de facto, as diferentes formas das antocianinas têm 
reactividades diferentes. Ora é o pH que determina os equilíbrios químicos entre estas diferentes 
formas. 
  
Os compostos resultantes são geralmente mais estáveis no tempo, mais estáveis em relação ao pH e 
ao teor em SO2, apesar dos resultados mais recentes mostrarem que não existe uma regra única. 
Por exemplo: 

Os compostos resultantes são geralmente mais estáveis no tempo, mais estáveis em relação ao pH e 
ao teor em SO2, apesar dos resultados mais recentes mostrarem que não existe uma regra única. 
Por exemplo: 

• Os oligómeros taninos – antocianinas são sensíveis ao 
pH como mostra a fotografia ao lado, 

• Os oligómeros taninos – antocianinas são sensíveis ao 
pH como mostra a fotografia ao lado, 

• As piranoantocianinas, pigmentos não poliméricos, são 
perfeitamente estáveis qualquer que seja o valor de 
pH ou o nível de sulfuroso. 

• As piranoantocianinas, pigmentos não poliméricos, são 
perfeitamente estáveis qualquer que seja o valor de 
pH ou o nível de sulfuroso. 

  
  
A estabilização da cor resulta de um conjunto de fenómenos complexos sobre os quais o enólogo 
apenas pode exercer um controlo parcial. Para conseguir a cor mais forte e a mais estável possível, é 
necessário antes de mais: extrair o máximo, favorecer 
as recombinações que levam às formas mais estáveis 
(por conseguinte, extrair também os compostos 
susceptíveis de se associarem com as antocianinas), 
limitar os aumentos incontrolados de pH e limitar os 
fenómenos de perdas por precipitação ou adsorção. 

A estabilização da cor resulta de um conjunto de fenómenos complexos sobre os quais o enólogo 
apenas pode exercer um controlo parcial. Para conseguir a cor mais forte e a mais estável possível, é 
necessário antes de mais: extrair o máximo, favorecer 
as recombinações que levam às formas mais estáveis 
(por conseguinte, extrair também os compostos 
susceptíveis de se associarem com as antocianinas), 
limitar os aumentos incontrolados de pH e limitar os 
fenómenos de perdas por precipitação ou adsorção. 
  
Em resumo: Em resumo: 

• efectuar uma boa gestão das adições de • 

 

efectuar uma boa gestão das adições de 
oxigénio, desde que as primeiras recombinações 
são possíveis, ou seja,  desde que a FA começa 
mas sobretudo entre a FA e a FML onde se 
podem construir as pontes etilo, através de uma 
adição moderada pela micro-oxigenação, no 
momento das trasfegas ou com o difusor 
(fluxómetro). 
Geralmente, a técnica de micro–oxigenação 
aplica-se com outros objectivos, principalmente organolépticos: desenvolver as notas frutadas, 
limitar as notas vegetais, aumentar o volume na boca, aumentar e suavizar a estrutura… É 
necessário relembrar que não há uma mas várias maneiras de trabalhar com a micro-
oxigenação: procurar sistematicamente as notas denominadas de “etanal” sob o pretexto de que 
elas são úteis para a estabilização da cor é um erro noutros níveis de estabilidade do vinho. 
O ICV desenvolveu pelo menos quatro modelos base para trabalhar com as adições controladas 
de oxigénio, em função dos objectivos técnicos e organolépticos e tendo em conta a estrutura do 
vinho, a casta…  
Em todos os casos, quer seja com o fluxómetro, com o aço inox sinterizado, ou com a micro-
oxigenação, o O2 reagiu com vários “captores” entre os quais o principal é representado pelas 
borras. Daí a importância em trasfegar os vinhos para haver uma resposta rápida relativamente 
ao oxigénio. Relembrar que, um vinho em contacto com borras de leveduras mortas é capaz de 
consumir 4 a 6 vezes mais rapidamente o oxigénio adicionado. O INRA quantificou a capacidade 
de consumo de oxigénio num vinho com borras que é da ordem de 4 a mais de 30 mg de O2 / L 
em relação ao mesmo vinho sem borras.  
Por outro lado, convém não esquecer o papel da temperatura na solubilidade do oxigénio e o 
grau de adsorção do vinho: com temperaturas baixas, elevada solubilidade e velocidade de 
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consumo baixa, com temperaturas elevadas, baixa solubilidade e velocidade de consumo 
elevada. O intervalo mais interessante que há que controlar através de provas organolépticas 
regulares situa-se entre 16 e 20°C.  
O gráfico, proveniente dos trabalhos de Glories, mostra a importância e o impacto do controlo das 
adições de O2 no estágio, confirmando que para estabilizar é necessário empregar a dose 
adequada mantendo valores elevados. 
 

• eliminar as borras breve cedo e regularmente, para evitar as adsorções de compostos 
corantes por parte dos compostos vegetais e das paredes das leveduras, mas também para 
estabilizar o pH. Os núcleos de precipitação do ácido tartárico são assim pelo menos 
parcialmente eliminados. 

• Por outro lado, as borras são grandes consumidoras de oxigénio. A sua eliminação parcial 
permite obter vinhos que reajam mais rapidamente ao tratamento, sobre os quais se podem 
controlar mais facilmente as adições de O2. As trasfegas entre o fim da FA e o início da FML são 
particularmente importantes para clarificar o vinho e para fazer as adições no momento mais 
favorável para adicionar o oxigénio. É de assinalar que estas trasfegas, não tornam mais lenta a 
FML (pelo contrário!) e, conservam as borras finas em suspensão, borras estas constituídas 
essencialmente por leveduras que se vão autolisar progressivamente libertando polissacarídeos. 
Estes polissacarídeos desempenham um papel comprovado na estabilização de compostos 
aromáticos (estudo Doco – Chalier, INRA – UMR SPO, Montpellier – ICV) e na contribuição das 
sensações na boca. 

 
• garantir os taninos em quantidade e qualidade suficientes para estabilizar a cor mantendo ao 

mesmo tempo o perfil organoléptico desejado. 
 
 
As adições de oxigénio 
São obrigatórias durante a FA, pelo menos para limitar os riscos de fermentação lenta e até de 
paragem. Estas adições não têm um impacto directo mensurável sobre a cor, mesmo 4 anos depois. 
É entre o fim da FA e o início da FML que é necessário apurar a técnica. 
 
Nesta fase encontram-se, geralmente, dois tipos de práticas:  

• As adições pontuais efectuadas mediante aço inoxidável sinterizado ou mediante fluxómetro. O 
aço inoxidável sinterizado bem manuseado (verdadeiro efeito Venturi) adiciona cerca de 4 mg/L 
de O2. Com o fluxómetro, jogando com o tempo e a pressão de trabalho, pode-se chegar a 
adicionar menos de 0,5 mg/L (não há um limite superior). Quando as adições são elevadas, ou 
seja, a partir de 1 mg/L e por dia, pode-se tender rapidamente para notas aromáticas de 
”sobrearejamento”, nem sempre positivas para o perfil final. Este é o principal inconveniente: não 
exceder a velocidade de consumo do vinho e das borras. 

• As adições contínuas por micro-oxigenação. As doses podem ser reguladas entre menos de 0,5 e 
um pouco mais de 150 mg/L e por mês. Esta é a técnica mais adequada às adições controladas 
de oxigénio com o objectivo, entre outros, da estabilização da cor. 

 
 
 
 
 
É quase impossível fornecer regras de trabalho precisas. A lógica do ICV é a de propor alguns modelos, 
como o apresentado abaixo, a partir dos quais se pode ajustar uma estratégia razoável. 
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A escolha da dose e do débito dependem da turbidez dos vinhos (especialmente da presença de borras 
de leveduras, grandes consumidoras de O2), dos equilíbrios cor instantânea / polifenóis totais (relação 
entre os 2 mas também dos valores absolutos), dos objectivos de produção, dos possíveis defeitos 
organolépticos a eliminar e da temperatura.  
 
Como se pode constatar, são as provas organolépticas regulares que permitem controlar as adições 
ajustando o débito. Por conseguinte, é importante definir os descritores e o perfil de vinho. 
 
As adições podem também ser realizados depois da FML. 
 
Nesse caso, as adições devem ser muito menos importantes, pelo menos em termos de débito: 
trabalha-se com valores compreendidos entre 0 e 5 mg/L/mês. O vinho neste estádio é muito mais 
“frágil”, pelo que é necessário prová-lo e analisá-lo (IC, SO2, microbiologia) regularmente para evitar 
erros. 
 
As correcções com sulfuroso  
É particularmente complicado trabalhar fixando um objectivo cor ao qual se deve adaptar o nível de 
SO2. De facto, o SO2 é antes de mais utilizado pelas suas propriedades protectoras contra os 
microorganismos (SO2 activo) ou oxidações (SO2 livre): logo, é o nível de SO2 livre e a sua relação com 
o pH e o grau alcoólico que determinam as dosagens de sulfuroso. 
 
Então, a questão é: como limitar as adições de SO2 para conservar o máximo de cor “vísivel” 
assegurando ao mesmo tempo um bom nível de protecção? 
Existem dois eixos de trabalho principais que devem permitir melhorar as práticas. 
 
Em primeiro lugar, limitar o nível de contaminação: completo controlo das fermentações alcoólica e 
maloláctica, higiene perfeita desde a colheita até à entrega do vinho (destartarizações, limpezas, 
desinfecções regulares, planificadas, registadas e controladas). 
Seguidamente, limitar a combinação do SO2: sulfitar os vinhos após trasfega (as borras, 
especialmente aquelas que contêm restos vegetais, fixam o SO2 ao mesmo tempo que “protegem” os 
microorganismos que nelas se encontram) e adicionar o oxigénio necessário e suficiente. 
 
Passar a limpo e trasfegar 
Estas operações são mais fáceis de realizar quando as cubas dispõem de uma válvula de saída do 
produto limpo. Trasfegar o vinho usando uma vasilha (idealmente ventilada) para permitir a libertação 
de CO2 é útil, Uma vez que O CO2 dissolvido retarda a sedimentação das borras sem a qual a trasfega 
não é eficaz. 
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É também necessário assegurar a ausência de pectinas que se opõem a esta sedimentação. O 
tratamento suplementar enzimático é quase sempre obrigatório nos vinhos de prensa ou nos vinhos 
provenientes de vinificações sem enzimas. Pelo contrário, os vinhos aos quais previamente foram 
adicionadas enzimas, deverão estar clarificados após 48 horas, o que permite realizar a primeira 
trasfega nos 2 dias seguintes à descuba ou no fim da FA. 

É também necessário assegurar a ausência de pectinas que se opõem a esta sedimentação. O 
tratamento suplementar enzimático é quase sempre obrigatório nos vinhos de prensa ou nos vinhos 
provenientes de vinificações sem enzimas. Pelo contrário, os vinhos aos quais previamente foram 
adicionadas enzimas, deverão estar clarificados após 48 horas, o que permite realizar a primeira 
trasfega nos 2 dias seguintes à descuba ou no fim da FA. 
  
Entre a FA e a FML são recomendadas pelo menos duas trasfegas, com 48 horas de intervalo. Assim, 
na maioria das vezes, conseguem-se níveis de turbidez <500 NTU. Se não for este o caso, será 
necessária uma terceira trasfega. 

Entre a FA e a FML são recomendadas pelo menos duas trasfegas, com 48 horas de intervalo. Assim, 
na maioria das vezes, conseguem-se níveis de turbidez <500 NTU. Se não for este o caso, será 
necessária uma terceira trasfega. 
No fim da FML, deve ser realizada uma trasfega com sulfitação seguida de uma segunda trasfega 7 a 
10 dias mais tarde. As borras grossas continuam a formar-se e a sedimentar a um ritmo cada vez mais 
lento quanto mais nos afastamos das primeiras trasfegas. Na prática as trasfegas podem ser realizadas 
a 1 mês, 3 meses, depois aos 9 meses… 

No fim da FML, deve ser realizada uma trasfega com sulfitação seguida de uma segunda trasfega 7 a 
10 dias mais tarde. As borras grossas continuam a formar-se e a sedimentar a um ritmo cada vez mais 
lento quanto mais nos afastamos das primeiras trasfegas. Na prática as trasfegas podem ser realizadas 
a 1 mês, 3 meses, depois aos 9 meses… 
  
As adições de taninos exógenos As adições de taninos exógenos 
Os principais resultados experimentais não confirmam haver um efeito líquido sobre a cor, quer seja em 
uvas sãs, quer em uvas alteradas. 
Os principais resultados experimentais não confirmam haver um efeito líquido sobre a cor, quer seja em 
uvas sãs, quer em uvas alteradas. 
  
O gráfico abaixo ilustra a avaliação dos efeitos das adições de taninos num Merlot proveniente de um 

tratamento termoflash, cujo 
mosto foi clarificado por flotação. 
As IC medidas a 4 meses e a 12 
meses mostram os níveis de 
SO2 livre determinados nesses 
dois momentos. Globalmente a 
perda de SO2 livre entre os 4 e 
os 12 meses explica o aumento 
total de cor medida em cada 
modalidade. Observa-se que a 
testemunha está, nesses dois 
estádios, mais sulfitada que as 
outras 2 modalidades, o que 
pode explicar em parte o ligeiro 
défice de cor que apresenta. 
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Primeira constatação

 

Primeira constatação, a cor diminui cerca de 30 % entre o valor final da FA e do vinho 4 meses depois 
do engarrafamento: não se pode conservar toda a cor.  
 
Segunda constatação, a diferença não é significativa em nenhum dos casos: todos os vinhos 
permanecem na mesma classe do ponto de vista visual. O IPT apenas é mais elevado no vinho a que 
foram adicionados taninos (40 contra 37 na testemunha, ou seja, +10%) desde o final da FA.  
 
O exemplo seguinte, proveniente de trabalhos realizados pelo ICV para o Groupe National Tanins, 
confirma estas tendências. A partir de 6 taninos enológicos diferentes, verificou-se que a adição dos 
taninos tem um efeito imediato na cor do mosto durante a adição: efeitos devidos, por um lado, à 
coloração própria dos taninos e, por outro lado, a um fenómeno de interacções sinérgicas dos taninos 
com as antocianinas presentes nos mostos (RFOE, 2002, N°196). Estas curvas também mostram que a 
perda de intensidade corante medida durante a conservação dos vinhos tratados não é 
significativamente inferior à medida nas duas testemunhas: nenhum efeito estabilizante mesmo com 
dose elevada. O mesmo tipo de resultados foi obtido em vinhos vinificados com maceração tradicional. 
 
 É possível admitir que isto esteja relacionado às práticas de vinificação de pequenos volumes: controlo 
da temperatura, qualidade da extracção, gestão adequada do oxigénio, coerência das clarificações. 
Mesmo se certas adegas se aproximam destes parâmetros de qualidade de trabalho, é raro que entre 
as empresas referidas, se encontre alguma ciente do timming apropriado da adição de taninos, quer 
seja porque tratam apenas as uvas alteradas (portanto as uvas de pior qualidade), ou talvez porque as 
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maiores empresas não fizeram a previsão do investimento em tempo e recursos para qualquer adição 
de taninos. Assim, por exemplo, as trasfegas podem ser adiadas por alguns dias. Estes poucos dias 
podem originar perdas sensíveis de matéria corante: nestas situações, é possível, mas quanto a nós 
não está demonstrado, que os taninos exógenos possam ter um efeito. 

maiores empresas não fizeram a previsão do investimento em tempo e recursos para qualquer adição 
de taninos. Assim, por exemplo, as trasfegas podem ser adiadas por alguns dias. Estes poucos dias 
podem originar perdas sensíveis de matéria corante: nestas situações, é possível, mas quanto a nós 
não está demonstrado, que os taninos exógenos possam ter um efeito. 
  
A outra reflexão diz respeito à dose. É possível que aumentando-a se melhorem os efeitos? Sem a 
excluir, há que notar que em geral as doses utilizadas nos ensaios são as doses recomendadas. O 
segundo factor a considerar são os efeitos organolépticos: com doses elevadas, a adstringência ou a 
secura e o amargor conferidos pelos taninos exógenos dificilmente se misturam com o perfil do vinho. 

A outra reflexão diz respeito à dose. É possível que aumentando-a se melhorem os efeitos? Sem a 
excluir, há que notar que em geral as doses utilizadas nos ensaios são as doses recomendadas. O 
segundo factor a considerar são os efeitos organolépticos: com doses elevadas, a adstringência ou a 
secura e o amargor conferidos pelos taninos exógenos dificilmente se misturam com o perfil do vinho. 
  
As acidificações

 

As acidificações 
No que diz respeito à acidificação, foram realizados ensaios durante 3 anos pelo departamento de I&D 
do ICV utilizando macerações longas com uvas Grenache do Vallée du Rhône, de P.O. e de Hérault 
provenientes de “terroirs” com valores de pH elevados.  
Para analisar o possível efeito do pH na estabilização da cor, foram testados vários ácidos orgânicos 
(tartárico, málico ou láctico), em várias doses e em vários momentos (encubação, fim da FA, após a 
FML).  

 
Quando se aplicam as boas práticas de maceração, de clarificação, de gestão da FML e de 
sulfitação: 

• A acidificação tem pouco impacto sobre a cor, independentemente do momento da adição. 
Quando tem efeito (menos de uma vez em cada 3), a sua intensidade é mais marcada pelas 
adições durante a encubação, sendo mesmo assim baixa. O exemplo ao lado (Grenache de 
Latour de France, PO) ilustra a debilidade dos efeitos sobre a cor de adições de ácido tartárico 
nas doses permitidas, apesar do impacto significativo sobre o pH, 

• Ao comparar/Se se comparam as adições no fim da FA com as adições após a FML, apenas 
raramente aparecem diferenças na cor. Quando estas aparecem, são em geral ou muito baixas, 
ou em benefício da acidificação pós FML. Por exemplo, num Grenache noir de Berlou, +0,2 de IC 

em 2003 para a acidificação no 
fim da FA / acidificação após a 
FML (a diferença é inferior à da 
repetibilidade da medida) e -1,9 
em 2002 (a maior diferença 
medida). 

• As adições mais tardias são as 
mais fáceis de gerir do ponto de 
vista organoléptico e analítico. 
Os taninos das castas 
mediterrânicas ou das uvas que 
amadurecem nos nossos climas 
adaptam-se mal às acidificações 
precoces, contrariamente ao que 
se observa na Austrália ou na 

Califórnia: sistematicamente mais adstringência e secura quando se acidifica mais cedo. Os 
“vinificadores” australianos que trabalham entre nós com os nossos pH ignoram essa realidade e 
consideram à priori que em todas as latitudes as técnicas têm os mesmos efeitos. 

Intensité colorante
(mesurée 5 mois après la vendange, SO2 libre compris entre 20 et 26 mg / L)

Grenaches 2004 - R&D ICV
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As outras pistas

 

As outras pistas 
Foram analisados pelo menos outros três tipos de ensaios para avaliar um eventual efeito sobre a 
estabilização da cor. 

• A analise estatística dos ensaios com aparas de madeira em 
tintos, realizados durante vários anos, mostram que não há 
nenhum efeito na cor quaisquer que sejam os momentos, as 
doses ou o nível de tosta, 

• A gestão da FML por co-inoculação ou a FML com engaço não 
trazem melhorias nem degradação da IC. As adegas que 
praticam estas técnicas fazem-no por razões que não têm 
relação especial com a cor e a sua estabilidade, 

• As adições de Leveduras Secas Inactivadas, nas doses 
permitidas, durante a encubação não têm efeito significativo na 
cor. 

 
A longo prazo, a levedura que assegura a fermentação alcoólica tem um impacto na cor: 

- Quer seja porque modifica ligeiramente o pH (D21®, por 
exemplo, origina quase sistematicamente pH ligeiramente 
mais baixos do que as outras leveduras), 

- Quer seja porque conduz a um vinho que no fim da FA fixa 
mais o SO2 e que, portanto, necessita de adições regulares 
para manter o SO2 livre e o activo a níveis desejáveis. São os 
metabolitos produzidos pela levedura, que pelas suas 
actividades enzimáticas explicam estas diferenças, 

- Quer seja porque adsorbe, quando morta, uma maior ou 
menor fracção da cor. A fotografia ao lado ilustra um exemplo 
particularmente surpreendente das diferenças de cor quase 10 
anos após a vinificação de uvas de Grenache noir botritizadas, 
à esquerda adicionada a levedura D254® e à direita 
adicionada a levedura K1M®.  

 
 
Vivos agradecimentos a V. Cheynier, INRA, UMR 1083 Sciences Pour l'Oenologie, Montpellier pelos 
resultados e dados fornecidos e pela sua leitura atenta do documento. 
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