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Determinar o
caráter do vinho
Num mercado tão competitivo como o do vinho, já não basta criar um produto de qualidade, pois o que o consumidor entende como qualidade
varia em função de fatores culturais como a nacionalidade, a idade ou mesmo a época do ano.
Atualmente, é necessário conhecer os gostos do consumidor que visamos antes mesmo da colheita das uvas. Este conhecimento prévio do perfil
do vinho de que necessitamos permitir-nos-á direcionar a elaboração e o refinamento do vinho até satisfazer as exigências do consumidor.
Na Agrovin ajudamos o Enólogo a determinar o carácter do vinho, propondo soluções em todos os processos de produção.

Elaboração/Madeira

Design do vinho

Pesquisa do
consumidor

Vinha

Adaptar o perfil

Os perfis de vinho atuais são variados, embora haja uma série de tendências que, embora pareçam impossíveis, coexistem nos mercados:
Vinhos envelhecidos em madeira, mas que preservam a fruta.
Vinhos estruturados, mas sem adstringência.
Vinhos pouco estruturados e muito frutados.
Vinhos sem açúcar, mas com doçura.
Vinhos de longa duração, mas sem sulfitos.
Vinhos não apenas ecológicos, mas também adequados para vegan.
Estas características requerem uma série de equilíbrios que podem ser tratados em separado: Fruta-Madeira, Concentração-Adstringência,
Doçura-Acidez... Para que juntos formem um equilíbrio geral entre as sensações táteis e aromáticas.
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Equilíbrio
Sensações táteis e aromáticas
No vinho, as sensações aromáticas e táteis são os pilares fundamentais da experiência gustativa, tendo de existir entre estas uma relação
sinérgica que permita que as duas fases se unam e potenciem para formar um grande vinho.
O perfil aromático não apenas participa na fase olfativa, como também tem grande relevância na fase de sabor. Os aromas intensos e persistentes
participam nesta fase do início ao fim, realçando a doçura da entrada na boca, intensificando o centro do vinho e sendo o componente principal
na fase final.

BOCA

NARIZ
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Nariz. Sensações aromáticas
No nariz, deve ajustar-se o perfil Fruta-Madeira e criar-se um
equilíbrio que compense a intensidade de um ou outro de acordo
com as necessidades.
Dentro da fruta também se deve encontrar um equilíbrio adequado
quanto à maturidade, onde podem coexistir aromas frescos, como
tióis ou frutas cítricas, e aromas mais maduros, como compotas e
marmeladas
A madeira, por sua vez, também precisa de um equilíbrio entre
aromas mais doces, como baunilha ou coco, e aromas mais torrados,
como o café e os defumados.

Boca. Sensações táteis
As diferentes fases da boca devem ter um equilíbrio entre si para
tornar um vinho realmente elegante.
Ao nível gustativo, a doçura deve estar compensada pela acidez,
a untuosidade deve estar em harmonia com a adstringência e a
adstringência não pode prevalecer na estrutura.
Esta série de sensações é produzida de forma ordenada:
Entrada: a primeira coisa que sentimos é Doçura.
No centro de boca: a sensação é de Untuosidade e Amplitude.
Final: o Comprimento.
Se soubermos que compostos influenciam cada fase, podemos
influenciar cada uma delas separadamente.

Alterações no perfil
Alcançar as características desejadas no vinho não é apenas elogiar as suas virtudes, é também necessário controlar alguns aspetos durante a
produção que podem afetar negativamente a qualidade.

A adstringência é definida como a sensação de secura que ocorre
na boca quando a saliva reage com os taninos do vinho e, se não for
compensada, pode prejudicar a experiência de degustação.

O controlo dos microrganismos presentes no vinho é fundamental
para evitar desvios durante a conservação do vinho e, mais importante
ainda, após o vinho ter sido engarrafado.
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01. Sensações
aromáticas
As sensações aromáticas que notamos num vinho
incluem: o perfil aromático, constituído pelos diferentes
descritores que podemos encontrar durante a prova, a
intensidade com que se notam e a relação que têm entre
eles, ou seja, a complexidade.
Todos estes fatores podem ser representados
graficamente, permitindo “observar” o cheiro de um
vinho.
O atual mercado vitivinícola está a mudar e é necessário adaptarmonos às diferentes tendências e modas de um consumidor cada vez
mais exigente. A contribuição dos taninos aromáticos permite-nos
modificar as sensações aromáticas e adaptá-las ao gosto atual.

Perfil de fruta
---- Fruta fresca
Robletan Soft Touch White
Tanicol Blanc Excellence

P. 10
P. 10

---- Fruta madura
Tanicol Red Vintage
TanSutil

P. 11
P. 11

---- Fruta a partir de madeira
Spirit Smoothie

P. 11

Perfil de carvalho
---- Tostado ligeiro
Robletan OakBlend

P. 12

---- Tostado médio
Robletan Coeur

P. 12

---- Tostado médio +
Robletan Icône

P. 13

---- Perfil de madeira definido
Spirit Candy
Spirit Smoothie
Spirit Nuance

P. 13
P. 13
P. 13
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Intensidade aromática
Definimos a intensidade de um vinho como a expressão aromática que conseguimos notar. Os vinhos com alta intensidade são notados quase
sem aproximação, pelo contrário, vinhos com baixa intensidade serão mais difíceis de notar mesmo se agitarmos o copo.
Neste ponto, referimo-nos à quantidade de aroma que somos capazes de notar independentemente da sua qualidade. Por isso, alta ou baixa
intensidade não é necessariamente sinónimo de qualidade, é preciso acompanhar a intensidade com uma complexidade cheia de nuances que
transmitam essa sensação de qualidade.

Perfil aromático. Complexidade
Parâmetro qualitativo que se refere aos aromas específicos que se apreciam no vinho, e também à sua integração e harmonia. A complexidade
não requer apenas um grande número de descritores aromáticos, mas que nenhum deles se destaque excessivamente dos restantes. Os vinhos
pouco complexos caracterizam-se por serem muito lineares no nariz, notando-se como vinhos simples de qualidade limitada.
Os aromas do vinho, independentemente da sua origem primária, secundária ou terciária, podem ser classificados em dois grandes grupos: fruta
e madeira. Os descritores de fruta presentes no vinho são inúmeros, mas podemos ordená-los de acordo com a sua maturidade, partindo de
aromas cítricos e tiólicos até chegar a uma fruta mais madura como passas ou compotas.
Os descritores aromáticos do carvalho também podem ser agrupados de acordo com o tostado, partindo dos aromas de coco e baunilha da
madeira ligeiramente tostada até ao café e os defumados que conferem os tostados mais intensos.

Tostados

Oxidaçao

TERPENO
S

Fruta madura

de carvalho
Os aromas da madeira podem
ser classificados de acordo
com o grau de tostado de onde
provêm.

Dos aromas mais frescos aos
aromas de fruta mais madura
e ainda aromas evoluídos ou
oxidados.

Teremos por um lado os
aromas de madeiras pouco
tostadas como a baunilha
e, por outro, os fumados
provenientes de um tostado
mais intenso.

Fruta fresca

Baunilha

Lactonas

IS
TIÓ

Cítricos

Especiarias

TOSTA
DO S
UAV
E

Os aromas a fruta,
independentemente do
seu descritor, podem ser
classificados pela maturidade.

TOSTADO MÉDIO

AROMAS FERMENTA
TIVOS

de fruta

Fumados

Perfil

IO +
MÉD

Perfil

DO
STA
TO

Compotas

Vegetal

Madeira verde

Dependendo do perfil de vinho que se pretende criar, podemos aumentar a presença de fruta mais ou menos madura ou aromas de madeira de
tostado variável.
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01. Sensações aromáticas
Perfil de fruta

Perfil de fruta
Oxidaçao

Evolução e maturação

TERPENO
S

O reforço da intensidade aromática permite-nos obter não só vinhos
mais intensos, mas também modificar o perfil frutado para frutas
mais frescas ou maduras consoante as necessidades do mercado.
Na definição dos produtos de refinação aromática, é preciso saber
que tipo de fruta vão conferir, em que direção se vai modificar o
aroma (complexidade) e qual a intensidade aromática que o vinho irá

Compotas
AROMAS FERMENTA
TIVOS

Os aromas de um vinho não são um componente estático, a fruta
fresca vai abrindo caminho para perfis mais maduros até atingir os
aromas de evolução. Paralelamente, a intensidade também é reduzida
durante a conservação.

Fruta madura

Fruta fresca

adquirir.

IS
TIÓ

Ao definir a intensidade, complexidade e perfil aromático, podemos
representar o contributo organolético.

Cítricos

Vegetal

Fruta fresca
RobletanSOFT TOUCH WHITE
Intensidade e complexidade aromática.
Aumento de aromas de fruta tropical.
Confere caráter untuoso e volume na boca,
melhorando o equilíbrio ácido e tânico do vinho.
Tanino de carvalho de tostado ligeiro.

Tanicol BLANC EXCELLENCE
Frescura e intensidade aromática.
Restaura a juventude dos vinhos brancos, rosés
e tintos, conferindo-lhes grande frescura e maior
intensidade aromática.
Recupera as nuances de citrinos, erva fresca e notas
tiólicas, em função da variedade da uva.
Combinação de tanino de semente e tanino
hidrolisável (cítrico).

01. Sensações aromáticas
Perfil de fruta

Fruta madura
Tanicol RED VINTAGE
Intensifica o potencial de fruta dos vinhos.
Aplicado no envelhecimento ou pré-engarrafamento,
realça os descritores de fruta vermelha e preta.
Nos vinhos brancos, consegue-se um perfil de fruta
mais madura.
Combinação de tanino de semente e tanino
hidrolisável (fruta vermelha).

Perfil de fruta mais definido.
Aplicado nos vinhos envelhecidos em madeira,
acentua a fruta realçando o caráter varietal.
Devido à sua composição, 100% pele, integra-se
perfeitamente na matriz do vinho.

Topping. Conferir fruta a partir de madeira

Perfil de fruta mais acentuado.
Realça a fruta em todos os aspetos, seja ela fresca
ou madura.
Alternativa de carvalho em formato topping.
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01. Sensações aromáticas
Perfil de carvalho

Perfil de carvalho
Evolução e maturação

Perfil tostado ligeiro
Robletan OAKBLEND
Definição de aroma e textura.
Aumenta a complexidade aromática ao libertar
notas doces de madeira (baunilha).
Boa integração na boca.
Tanino de carvalho de tostado ligeiro.

Perfil tostado médio
Robletan COEUR
Aumento dos aromas doces.
Grande complexidade com notas doces
(caramelo, doce de leite).
Aumento da estrutura.
Tanino de carvalho de tostado médio.

TOS
TAD
OM
ÉD
IO
+

Fumados

Especiarias

Baunilha
AVE
O SU
TAD
TOS

Nem todos os vinhos evoluem da mesma forma após o tratamento
com derivados do carvalho, sendo fundamental saber de onde
partimos e para onde queremos ir.

TOSTADO MÉDIO

Obtidos os aromas e a estrutura de que necessitamos num vinho com
o envelhecimento, os taninos e derivados do carvalho podem ajudarnos a obter as nuances necessárias para ajustar o perfil, realçando
os descritores e modificando as pequenas nuances para conseguir o
vinho desejado.

Tostados

Lactonas

Madeira verde
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01. Sensações aromáticas
Perfil de carvalho

Perfil tostado médio +
Robletan ICÔNE
Amplitude e nuances tostadas.
Alta intensidade aromática, proporciona uma
diversidade de nuances tostadas de grande
complexidade.
Excelente integração na boca.
Tanino de carvalho de tostado médio +.

Topping. Perfil de madeira definido

Perfil definido de baunilha

Perfil picante com elevada

Expande o vinho com nuances

e doçura excepcional.

untuosidade.

tostadas e protege a fruta fresca.

Topping de perfil definido Baunilha.
Criado para intensificar as notas mais
doces dos vinhos.

Topping complexo de perfil especiado
que participa ativamente na boca do
vinho.

Topping de nuances onde se aumenta
a sensação geral de complexidade
com uma ampla gama de aromas
especiados e torrados.
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02. Sensações
táteis
A boca não só nos permite ter sensações com
a língua e as papilas gustativas, mas também
transmite sensações olfativas através do retrogosto.

Entrada
---- Doçura
Gomasol Seda
Spirit Candy

P. 17
P. 17

Centro

Essas sensações na boca vão-se notando gradualmente à medida que
a prova avança. Isto permite-nos definir 3 etapas, que correspondem à
evolução das sensações táteis.
Entrada: o primeiro impacto em que se sente a doçura que
notamos quando o vinho entra na boca. Nota-se principalmente
na ponta da língua, onde predominam açúcares e álcoois mas
também algumas moléculas olfativas que aumentam essa
sensação doce.
Centro: é a parte mais complexa, sendo aqui que se determina o
carácter do vinho com todas as suas virtudes e defeitos.
Notamos a untuosidade e amplitude, que formam um equilíbrio
entre suavidade e taninos.
Final: refere-se ao tempo que o vinho permanece na boca.
O excesso de adstringência e amargor podem estragar a
degustação nesta fase.

---- Untuosidade
Spirit Smoothie
Mannoplus ND
---- Amplitude
TanReactive
Tanicol Red Vintage
FiniTan

P. 18
P. 19
P. 21
P. 21
P. 21

Final
---- Comprimento
Tanicol Blanc Excellence
Tanicol Red Vintage
Spirit Nuance
Robletan Oakblend

P. 23
P. 23
P. 23
P. 23
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Doçura

Amplitude

É a primeira sensação que notamos e não é muito
persistente.

A estrutura tânica, a acidez e a fração aromática unem-se
para conferir aquela sensação de plenitude.

Untuosidade

Comprimento

Sentimo-la no centro da boca, sendo composta
principalmente por polissacarídeos que aumentam a
cremosidade.

A intensidade e complexidade aromática contribuem para o
comprimento do vinho.

O que influencia o equilíbrio na boca?
Álcool
O álcool confere doçura na entrada na boca, mas nos vinhos
desequilibrados produz uma sensação de ardor, que pode estar
presente em todos os momentos da degustação.

COMPRIMENTO

Taninos
Nota-se principalmente no centro da boca, e embora confiram
untuosidade e amplitude, também podem contribuir para a doçura
em menor grau e afetar negativamente por conferirem adstringência e
amargor, deixando sensações de secura na fase final.

Aroma
O impacto do aroma na boca afeta diretamente o comprimento de
um vinho, embora também contribua fortemente para a amplitude.
Embora não estejam diretamente envolvidos na doçura do vinho,
certos aromas "doces" podem aumentar a sensação de doçura na
boca.

Álcool

Taninos

Aroma
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02. Sensações táteis
Entrada

Entrada
O gosto doce, muito mais do que açúcares
A origem da doçura nos vinhos não se encontra apenas no açúcar
residual, mas também numa série de moléculas que conferem doçura
ou potenciam as sensações doces.
Dentro da gama dos açúcares, a glicose e a frutose, como açúcares
residuais, desempenham um papel importante, mas não são os únicos
envolvidos.
Os álcoois presentes no vinho também participam na sensação doce,
sendo o etil e o glicerol os únicos que podem ultrapassar o limiar de
perceção no vinho.
Aromas doces, como frutas maduras, ou derivados da madeira, como
baunilha e coco, embora não contribuam diretamente para a doçura,
acentuam a sua perceção.

Equilíbrio. Controlar a entrada
No vinho, a presença de doçura faz com que as sensações de amargor
e adstringência sejam notadas em menor grau, ao mesmo tempo que
equilibra a perceção ácida.

As gomas arábicas irão influenciar diretamente as sensações doces, por
outro lado, os derivados da madeira, ao mesmo tempo que aumentam
a doçura, aumentam a complexidade geral do vinho.

Por outro lado, o excesso de doçura pode realçar os sabores amargos e
notar-se como descarnado devido à falta de acidez.

Gomas arábicas

Toppings

Conferir doçura

Conferir complexidade

Gomasol Seda

Spirit Candy

02. Sensações táteis
Entrada
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Doçura e gomas arábicas
A incorporação de polissacarídeos vegetais aumenta as sensações doces no início de boca, conferindo equilíbrio e arredondamento na boca.
Na AGROVIN usamos matérias-primas 100% naturais de primeira qualidade.

Gomasol® SEDA
Melhoria excepcional da perceção gustativa
antes do engarrafamento.
Aumenta as sensações de corpo e doçura na boca, respeitando as características
aromáticas do vinho.
Pule os taninos agressivos, reduzindo a adstringência excessiva, tanto
proveniente da uva como da madeira.
Combinação líquida de goma arábica e manoproteína.

Doçura a partir da madeira
Os compostos derivados da madeira, como os polissacarídeos e triterpenos, podem conferir sensações doces. Os vários compostos aromáticos
que o carvalho tostado dá ao vinho lembram coco e baunilha, aromas que o cérebro associa automaticamente aos sabores doces, mesmo que as
papilas gustativas não os detetem dessa forma.

Topping de perfil definido Baunilha.
Criado para intensificar as notas mais doces.
Em vinhos com uma entrada precária na boca, apresenta notas aromáticas
doces.
Libertação rápida de lactonas e polissacarídeos e baunilha de alta intensidade
que participam na entrada de boca.
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Centro. Untuosidade

Centro. Untuosidade
A importância dos polissacarídeos
A untuosidade de um vinho é a propriedade pela qual o vinho que
degustamos é suave na boca, denso, untuoso. Seria a sensação oposta
à adstringência, reforçando a ação suavizante da saliva.
Para atingir o equilíbrio nesta fase, a combinação acidez-estrutura
deve estar em equilíbrio com a untuosidade. Por outras palavras, à
medida que a untuosidade aumenta, a perceção de acidez e estrutura
diminui.
O excesso de untuosidade reduz as sensações ácidas e tânicas,
perdendo parte da frescura e amplitude, notando-se o vinho plano e
pouco estruturado.
Pelo contrário, a falta de untuosidade faz com que os taninos e a
acidez sejam notados com maior intensidade, favorecendo a sensação
de vinho desequilibrado.
Os polissacarídeos derivados de levedura Saccharomyces cerevisiae
contribuem para o aumento da untuosidade. Estes polissacarídeos
podem ser extraídos das borras naturais do vinho ou fornecidos
na forma de levedura inativa, casca de levedura ou na forma de
manoproteína purificada.

Embora os compostos conferidos pela madeira sejam diferentes dos
conferidos pelas paredes de levedura, o contacto com a madeira em
vários formatos com tostado médio-ligeiro confere características
sensoriais semelhantes às do envelhecimento sobre borras.

Untuosidade da madeira
A libertação de polissacarídeos da madeira vai complementar as sensações de untuosidade dos vinhos, permitindo reforçar o centro de boca de
forma equilibrada.

Aumenta a untuosidade completando as sensações
no centro e no final da boca.
Topping complexo de perfil especiado que participa ativamente na boca
do vinho.
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02. Sensações táteis
Centro. Untuosidade

Untuosidade e manoproteínas
As manoproteínas aumentam a sensação de untuosidade, trazendo harmonia a todo o vinho ao ligar a doçura com a estrutura de forma
equilibrada sem afetar o perfil aromático.

ND

NOVO
PRODUTO

Todas as propriedades da manoproteína
purificada em formato líquido.
Efeito sobre o centro de boca
Contribui para as características sensoriais do vinho, proporcionando
densidade, sensação untuosa e corpo.
Pule os taninos agressivos, reduzindo a adstringência.
Devolve o equilíbrio ácido aumentando as sensações positivas na boca.
Na segunda fermentação: aumenta a suavidade na boca e a persistência da
espuma.

Avaliação
global

Efeito sobre o aroma
Estabiliza a fração aromática e protege-a da oxidação:
A manoproteína é capaz de se unir às moléculas voláteis, tanto às
provenientes da fermentação (ésteres) como a aromas varietais (β-ionona).

Acidez

Untuosidade

Proteção coloidal
Participa na estabilização coloidal de vinhos:
Impede a agregação de certos colóides, facilitando a sua suspensão no meio
e impedindo a sua precipitação. Associa-se desta forma a cristais de tartarato
e interage com matéria corante e proteínas instáveis.

Amplitude

Testemunha

Estrutura
tânica

Mannoplus ND (50 ml/hl)

Efeito no engarrafamento
Impacto mínimo na filtrabilidade e na cor:
A sua baixa turbidez e coloração permitem adições de última hora,
respeitando ao máximo as características sensoriais e filtráveis dos vinhos.

Teste em vinho tinto filtrado. Colheita 2020.
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Centro. Amplitude
Equilíbrio: acidez, estrutura tânica e aromas
A amplitude é a capacidade de um vinho encher a boca toda
de sensações. Nela participam a acidez e a estrutura tânica A
complexidade e a intensidade aromática também aumentam esta
sensação de amplitude.
Os vinhos com pouca amplitude caracterizam-se por serem vinhos
leves, com pouco corpo e falta de harmonia. O excesso de acidez ou
estrutura tânica também produz um desequilíbrio nesta fase, dando
origem a vinhos secos e amargos.
Quando se aumenta a estrutura tânica, devemos ter em mente que
se usarmos taninos com grau de polimerização baixo ou derivados
de madeira sem tostar, podemos aumentar a amplitude, mas a custo
de aumentar a adstringência. Por isso, terá que se ver sempre como a
untuosidade atua para atingir o equilíbrio.

Amplitude sem adstringência. Taninos de uva
Os taninos da uva são ideais para aumentar este atributo,
quer desejemos que o aumento da amplitude seja ligeiro, quer
necessitemos de um contributo maior.

Outra possibilidade é fornecer taninos que, ao mesmo tempo que
aumentam a estrutura tânica, aumentam a intensidade aromática,
tanto de fruta como de madeira.

Estes tipos de taninos integram-se na perfeição na matriz do vinho,
aumentando a amplitude com impacto mínimo na adstringência e no
perfil aromático.

Taninos de graínha de uva

Taninos de graínha/pele de uva e madeira

Conferir amplitude

Conferir complexidade

TanReactive

Tanicol Red Vintage - FiniTan

02. Sensações táteis
Centro. Amplitude

Amplitude e estrutura
REACTIVE
Grande robustez e estrutura sem aumento da adstringência.
Favorece a estabilidade da cor e uma melhor evolução ao longo do tempo graças
à sua capacidade antioxidante.
Tanino condensado proveniente da graínha de uva.

Amplitude e fruta
Tanicol RED VINTAGE
Realça os descritores de fruta vermelha e preta, ao mesmo tempo
que confere estrutura e arredondamento.
Devido ao aumento na intensidade aromática, aumenta o comprimento dos
vinhos.
Tanino condensado de graínha de uva combinado com madeira de árvores de
fruta vermelha.

Amplitude e carvalho
FINI
Estrutura e aumento aromático varietal.
Destaca as características aromáticas varietais, conferindo nuances de carvalho
tostado leve sem amargor ou adstringência.
A sua capacidade antioxidante garante uma excelente evolução na garrafa.
Tanino condensado de pele de uva combinado com madeira de tostado ligeiro
de carvalho francês.
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Final. Comprimento

Final. Comprimento
Persistência na boca
O final de boca é composto por todas as sensações que um vinho
deixa ao sair da boca. Numa primeira fase, a persistência aromática
é máxima (comprimento), numa segunda fase estes aromas e outras
sensações gustativas diminuem até desaparecerem.
Embora o comprimento seja composto apenas pela fração aromática,
a persistência gustativa engloba todas as sensações que permanecem
na boca, como a acidez, o calor de um alto teor alcoólico e a possível
presença de amargor.
O comprimento é uma etapa dentro do final de boca que se define
como o tempo em que as sensações aromáticas permanecem na boca
com alta intensidade.

Um vinho longo é aquele que, com uma boca equilibrada, é intenso
e o seu sabor dura vários segundos após sair da boca. Pelo contrário,
um vinho curto é aquele que, após um início intenso, desaparece
rapidamente.

Persistência aromática. Comprimento
COMPRIMENTO
COMPRIMENTO

PERSISTÊNCIA

O vinho desaparece da boca

Persistência aromática (COMPRIMENTO)

Persistência gustativa (PERSISTÊNCIA)

A persistência gustativa é mais difícil de medir do que a persistência
aromática, devido à sua diminuição gradual. Ao passo que a queda da
persistência aromática intensa é muito acentuada.

Comprimento do vinho

Aumentar o tempo em que a intensidade aromática está a um nível
alto tem um impacto direto na qualidade notada.

Curto

3 - 4 segundos

Médio

5 - 6 segundos

Longo

7 - 8 segundos

Muito longo

> 8 segundos

Esta persistência aromática pode ser medida em segundos, e os
vinhos classificados pelo seu comprimento.

Muito curto

Duração da intensidade
< 3 segundos
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Aumentar a persistência aromática
Esta impressão final baseia-se na perceção dos compostos derivados da uva e da fermentação (Fruta) e no contributo do carvalho durante
o envelhecimento (Madeira). Estes dois atributos (Fruta-Madeira) devem estar equilibrados e possuir intensidade suficiente para participar
positivamente no comprimento. O comprimento é um elemento facilmente detetável para reconhecer a qualidade do vinho.

Fruta persistente: Tanto nos vinhos com perfil frutado como nos vinhos com madeira mais acentuada em que é necessário dar mais
destaque à fruta, a utilização dos taninos da uva combinados com a madeira das árvores de fruto aumenta esta persistência aromática
frutada, realçando notas mais frescas ou maduras em função da origem botânica da madeira.

Tanicol BLANC EXCELLENCE

Tanicol RED VINTAGE

Tanino cítrico, frescura e intensidade.

Tanino de fruta vermelha, intensidade e persistência.

Madeira persistente: Para potenciar os aromas derivados da madeira no final de boca, podemos optar por nuances mais tostadas, como o
café e os fumados, ou por aromas mais doces e frescos, como a baunilha ou os especiados.

Robletan OAKBLEND
Topping de aromas tostados persistentes.

Tanino com aromas persistentes de baunilha.
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03. Sensações
adstringentes
A adstringência define-se como a sensação de secura que
ocorre na boca quando a saliva reage com os taninos do
vinho.

Esta sensação será mais ou menos intensa em função da composição
tânica do vinho e pode ser acompanhada por sabores amargos.
Essa sensação de secura e amargor pode ocorrer em todas as fases da
boca:
Entrada: podemos encontrar taninos verdes que conferem
verdor.
Centro: nesta fase predominam mais os taninos e começam
as sensações secantes que podem predominar até ao final do
vinho.
Final: os sabores amargos não se notam no início, mas são muito
persistentes, podendo dominar o final do vinho.

Controlo da adstringência
---- Clarificantes vegetais
Proveget Premium

P. 26

---- Aumentar a untuosidade
Superbouquet MN
Superbouquet
Mannoplus

P. 27
P. 27
P. 27

---- Reduzir a reatividade
Gomasol Óptima

P. 27

---- Reforçar a estrutura
TanReactive

P. 27
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Quando a tanicidade se transforma em defeito
A estrutura tânica de um vinho desempenha um papel importante em todas as fases da boca, mas um excesso de quantidade ou reatividade
pode prejudicar a experiência de degustação.
Tanto os taninos próprios da uva como os conferidos pelos derivados de madeira podem aumentar esta sensação, embora a sua perceção
seja diferente. Os taninos da uva causam uma adstringência mais concentrada nos verdores; os taninos conferidos pela madeira tendem a
proporcionar maiores sensações de secura.

Estrutura tânica e equilíbrio

Secante/Duro

Equilibrado
Descarnado

Excesso de
tanicidade

Falta de
tanicidade
Estruturado
Fluído

A perceção de um vinho como equilibrado-estruturado-secante não depende apenas da sua composição tânica, mas também de uma série de
compostos que podem acentuar (acidez) ou atenuar esta sensação (untuosidade). Portanto, para atingir o equilíbrio nesta fase devemos eliminar
ou compensar esta adstringência em função do perfil do vinho que queremos produzir.

Reduzir a sensação de secura
Consoante o grau de adstringência presente no vinho, podem ser usados vários tratamentos:
Clarificantes vegetais para reduzir a adstringência de moderada a elevada, podemos eliminar seletivamente os taninos mais adstringentes
de menor peso molecular ou realizar uma redução mais intensa em função das características do clarificante.
Para aumentar a untuosidade e reduzir a perceção da adstringência, os polissacarídeos aumentam as sensações de doçura e suavidade,
que promovem a lubrificação da boca neutralizando o efeito secante dos taninos, ao mesmo tempo que são capazes de unir-se aos taninos,
formando um complexo polissacarídeo-tanino que atenua a sensação de adstringência.
Fortalecer a estrutura, os taninos tanto os de uva como os que conferem certas alternativas de carvalho que aumentam a amplitude
permitindo reduzir o amargor e a adstringência, aumentando a estrutura tânica e reduzindo a proporção de taninos secantes no vinho,
completando esta fase da boca e reduzindo significativamente a sensação de secura.
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Controlo da adstringência
Clarificantes vegetais
Os clarificantes vegetais respondem à procura de novos mercados que rejeitam o consumo de derivados de origem animal, como vegan ou vinhos
Kosher.
Os clarificantes da gama Proveget caracterizam-se por produzir uma floculação rápida e produção de precipitados compactos. A utilização de
proteínas vegetais visa reduzir a adstringência respeitando ao máximo o perfil aromático do vinho e reduzindo o impacto que a clarificação tem
sobre outros parâmetros, como cor, untuosidade e amplitude.

Proveget PREMIUM
Clarificante vegetal líquido de grande reatividade.

Análise sensorial de vinho tinto

Devido a um processo de produção mais respeitoso, sem alternância drástica
de temperaturas, produz-se um processo de extração que liberta a proteína das
estruturas vegetais, o que permite dispor de uma maior fração ativa de
proteína vegetal solubilizada. Este processo de tratamento permite uma mudança
na conformação da proteína, obtendo assim uma maior reatividade.

Avaliação
global
3,5
3

Suavidade

2
1,5

Permite a eliminação de notas adstringentes, amargor e melhora o equilíbrio
na boca.
Velocidade de sedimentação rápida respeitando ao máximo as características
do vinho.

1
0

Estrutura

Intensidade
aromática

Eliminação seletiva de polifenóis oxidados
e potencialmente oxidáveis.

Volume

Fruta

/ gordura

Graças ao seu processo exclusivo de solubilização, este clarificante de proteínas
vegetais é capaz de prevenir e corrigir o escurecimento, respeitando a integridade
do vinho.

Testemunha

Proteína vegetal

Proveget Premium

não tratado
Revelação de notas frutadas e melhoria do equilíbrio respeitando a estrutura
do vinho. Teste em Tempranillo. Colheita 2020.

Impacto na cor

IC

0,8

Limpidez

2,5

DO 440 nm

0,7
0,6

Proveget Premium é o resultado do projeto
Winebalance: "Melhorando a estrutura coloidal
do vinho - Novas ferramentas bioativas de
interesse".

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Testemunha

Proteína vegetal não
tratada

Testes em vinho branco. Colheita 2020.

Gelatina

Proveget Premium
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03. Sensações adstringentes
Controlo da adstringência

Aumentar a untuosidade
O uso de polissacarídeos de levedura aumenta a sensação de suavidade ou gordura no vinho, reduzindo imediatamente a perceção de
adstringência. Por outro lado, esses polissacarídeos vão combinar-se com os taninos mais reativos, reduzindo a sensação de secura. A taxa de
libertação de polissacarídeos varia em função do tipo de derivado de levedura:

Levedura viável

Levedura inativa

Casca de levedura

Manoproteína pura

18-22% de polissacarídeos.
Tempo de contacto/
libertação: várias semanas.

48-53% de polissacarídeos.
20-22% de manoproteína
solúvel.
Tempo de contacto/
libertação: vários dias.

85-95% de manoproteína
solúvel.
Tempo de contacto/
libertação: imediato.

SuperBouquet

SuperBouquet MN

MannoPLUS

Reduzir a reatividade do tanino
As gomas arábicas são capazes de reagir com os taninos mais adstringentes, reduzindo a adstringência ou o amargor de vinhos altamente
estruturados. Gomas arábicas de qualidade Gomasol não sofrem nenhum processo químico ou de hidrólise para modificar a sua aparência, o
que lhes confere propriedades estabilizantes excecionais e arredondamento na boca.

Gomasol® ÓPTIMA
Aumenta as sensações de corpo e suavidade na boca.
Redução da adstringência com baixo índice de colmatação, respeitando as características aromáticas do vinho.
Combinação de gomas arábicas em formato líquido.

Reforçar a estrutura
REACTIVE
Tanino 100% de graínha de uva.
Aumenta a estrutura do vinho permitindo reduzir a proporção de taninos adstringentes ao mesmo tempo que aumenta as sensações de
amplitude e untuosidade.
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04. Controlo
microbiológico
Controlar o desenvolvimento de microorganismos
contaminantes é uma atividade essencial para
obter um produto de qualidade que cumpra os requisitos
de segurança alimentar.

A contaminação microbiana pode afetar negativamente a qualidade do
vinho. Deve-se ter em consideração que o mosto é rico em açúcares e
nutrientes, por isso facilita o desenvolvimento de leveduras, bactérias
e bolores.
Mesmo após a fermentação, alguns destes organismos ainda
podem estar ativos. Portanto, as análises microbiológicas e as ações
preventivas e corretivas são essenciais para controlá-los.

Controlo microbiológico
---- Redução de populações
Microstab Protect
---- Reduzir a perceção fenolada
Spirit Candy
Robletan OakBlend
---- Recuperar fruta
Tanicol Blanc Excellence
Tanicol Red Vintage

P. 30
P. 31
P. 31

P. 31
P. 31
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Microorganismos prejudiciais

CONTROLO MICROBIOLÓGICO

O controlo microbiológico é um requisito de segurança essencial na indústria de alimentos, em geral, e nos vinhos, em particular. Saber quais
são os microrganismos e em que casos específicos podem causar alterações permite-nos agir antes que apareçam defeitos no vinho, sendo
especialmente indicado em vinhos elaborados com pouco ou nenhum sulfuroso.

Bactérias acéticas

Ácido acético e acetaldeído.

Bactérias lácticas

Ácido acético e acetaldeído.
Diacetil e aminas biogénicas.
Ácido láctico em brancos/picado láctico.

Ácido acético e acetaldeído.
Evolução aromática.

Leveduras oxidativas

Etilfenóis, esterases,
ácido acético.

Brettanomyces

Desenvolvimento de populações de Brettanomyces
As leveduras pertencentes ao género Brettanomyces/Dekkera causam um dos problemas mais sérios na enologia atual devido aos defeitos
sensoriais diretamente associados a Brett aparecerem principalmente em vinhos tintos de qualidade que estiveram em contacto com madeira.
A Brettanomyces, ao contrário das leveduras responsáveis pela fermentação do mosto, caracteriza-se por baixa atividade fermentativade e
crescimento lento, mas devido às suas características fisiológicas é capaz de se desenvolver em condições adversas.
O primeiro período favorável para a multiplicação da Brettanomyces é o período entre a fermentação alcoólica e maloláctica, onde os níveis de
sulfuroso são baixos e não há competição excessiva entre os microrganismos. A Viniferm OE-AG20, com a sua rápida implementação, pode reduzir
este período crítico.
Terminada a fermentação maloláctica e corrigidos os níveis de sulfuroso, o desenvolvimento deste microrganismo é mais limitado, mas os longos
períodos de tempo e os baixos níveis de sulfuroso molecular permitirão que o seu desenvolvimento atinja populações suficientes para produzir
níveis percetíveis de etilfenóis.

FML

FA

100 milhões

Leveduras fermentativas

10 milhões

Bactérias lácticas

1 milhão
100.000

Brettanomyces

10.000

SO2

1.000

Dinâmica das populações de
leveduras fermentativas, bactérias
lácticas e Brettanomyces desde a
entrada da uva até à conservação
do vinho

100
0
0

1
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Microbiologia

Microbiologia
Redução de populações

Preparação específica com quitosano fúngico, combinando propriedades antimicrobianas, antioxidantes
e antioxidásicas, que permite reduzir os níveis de sulfuroso durante a conservação dos vinhos.
Reduz ou elimina substancialmente as populações de
Brettanomyces, reduzindo o risco de alterações devido à
presença desta levedura contaminante.
Reduz eficazmente as populações de leveduras e bactérias
lácticas. Como qualquer outro antimicrobiano, a redução da
população depende da carga microbiológica inicial.
Efeito antioxidante e protetor de oxidação. Efeito antioxidante
natural, protege a fração aromática e limita o escurecimento dos
vinhos.

Efeito sobre Brettanomyces
Teste em vinho tinto após 10 dias de tratamento.
ufc/ml
1,00E+05
1,00E+04
1,00E+03
1,00E+02
1,00E+01
1,00E+00
0

Testemunha

Inativa os catalisadores da oxidação. Reduz a atividade das
enzimas oxidásicas, responsáveispela oxidação dos fenóis.
Reduz o teor de metais (Fe e Cu).

SO2 (30 mg/l)

Microstab Protect (20 g/hl)

Brettanomyces
Efeito contra bactérias e leveduras Não Saccharomyces
Teste em vinho branco NATURAL (variedade Xarello) após 10 dias de tratamento.
ufc/ml
1,00E+06

Especialmente recomendado para:

1,00E+05
1,00E+04
1,00E+03

· Vinhos com açúcar residual.
Reduz o risco de contaminação por bactérias lácticas.
· pH alto.

1,00E+02
1,00E+01
1,00E+00
0

Testemunha

Quando o sulfuroso é menos eficaz.

Bactérias lácticas

· Vinhos sem SO2.

Microstab Protect (20g/hl)

Leveduras Não Saccharomyces

Alternativa completa ao uso de sulfuroso.

Aumento DO440 nm

· Controlo de Brett.

equivalente a 6 meses de envelhecimento em garrafa

Estudo do escurecimento segundo o teste de envelhecimento acelerado (3 dias/45ºC),

· Atrasar ou controlar a FML.
· Redução da oxidação.

%
15,0

10,0

Efeito antioxidante
O poder redutor da levedura inativa é reforçado pela presença de
taninos com propriedades antioxidásicas.

5,0

0

Testemunha

SO2 (30 mg/l)

Microstab Protect (20 g/hl)
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Microbiologia

Brettanomyces. Sensações aromáticas
A contaminação por Brettanomyces não modifica apenas o perfil aromático devido à produção de etilfenóis; outros compostos como o ácido
acético, ácidos gordos como o isovalérico (aromas rançosos) ou a 2-acetil-1,4,5,6 tetrahidropiridina (gosto de rato) podem afetar negativamente o
aroma do vinho.
Além da produção destes desagradáveis compostos aromáticos, importa destacar a produção de esterases, que podem reduzir significativamente
a perceção da fruta. Esta degradação enzimática da fruta é um dos primeiros sintomas de contaminação por Brettanomyces.

Os etilfenóis 4-etilguaiacol e
4-etilfenol são as principais causas
dos aromas característicos de tipo
animal: estábulo,
suor de cavalo e couro.

A degradação enzimática dos ésteres
fermentativos não reduz apenas a
intensidade da fruta, mas também
diminui o limiar de perceção de
etilfenóis.

Reduzir a perceção fenolada

Recuperar a fruta

Existem certas relações entre as moléculas que aumentam ou
reduzem a perceção de alguns descritores aromáticos. É o caso do
aroma fenolado onde os etilfenóis produzidos por Brettanomyces
aumentam a sua perceção e a baunilha proveniente da madeira reduz
significativamente o seu impacto.

Os taninos de grande intensidade de fruta permitem-nos recuperar
aromas frescos e frutados em vinhos que sofreram a degradação
enzimática da fruta por este motivo.

Produtos recomendados

Robletan OAKBLEND

Produtos recomendados

→ P. 13

Tanicol BLANC EXCELLENCE

→ P. 10

→ P. 12

Tanicol RED VINTAGE

→ P. 11
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Comprometidos com a Enologia

A Agrovin foi fundada em 1960 com o objetivo de fornecer produtos para vinificação. No seu início,
operava apenas na zona de Castilla – La Mancha, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cidade onde

A Agrovin é a primeira empresa do

mantém a sua sede.

seu setor a obter aprovação em
padrões de qualidade em Espanha.

Em 1965, a empresa iniciou um processo de expansão em Espanha, o que a levou a abrir delegações
nas principais zonas vitivinícolas do país.

Em 2018 obteve a certificação que
garante a máxima segurança em

E hoje, está presente em mais de 15 países.

termos de Segurança Alimentar.

A partir de 1985, a Agrovin iniciou a diversificação para outros sectores como a cerveja, os óleos e

Além disso, tem o seu próprio

azeite, as águas minerais e a indústria agroalimentar em geral.

laboratório acreditado pela ENAC.

A Agrovin tem vindo a expandir e modernizar as suas instalações, contando atualmente com mais
de 1.800 m2 de escritórios, mais de 15.000 m2 de armazéns e várias fábricas de fabrico próprio de
produtos em todo o mundo. E tem a sua própria rede logística para garantir uma distribuição ótima.
A Agrovin, no seu compromisso com a enologia e de pesquisa continua neste mundo, tem o maior
laboratório enológico do país e acreditado pela ENAC, mais de 300 m2 dedicados à consultoria
técnica, investigação e I+D+i.

Sede / Fábrica
Avda. de los Vinos, s/n, P.I.Alces
13600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real (ESPAÑA)
Tel.+34 926 55 02 00
central@agrovin.com

agrovin.com

FSSC

AGROVIN
AGROVIN

LABORATORIO
LABORATÓRIO

LAMAIS
MÁS ALTA
ALTA
A

TECNOLOGÍA
TECNOLOGIA
ALSERVIÇO
SERVICIO DA
DE
A
LA ENOLOGÍA
ENOLOGIA

RESULTADOS

INTERPRETAÇÃO

SOLUÇÕES

RESULTADOS

INTERPRETACIÓN

SOLUCIONES

Com uma equipa técnica altamente qualiﬁcada, a AGROVIN
dispõe
um laboratório
com os equipamentos
necessários
Con undeequipo
técnico altamente
cualiﬁcado,
AGROVIN
para cobrir todas as necessidades do sector enológico.

dispone de un laboratorio con equipamiento necesario
para cubrir todas las necesidades del sector enológico.

As nossas análises enológicas são acreditadas pela ENAC, e
também dispomos a possibilidade de um acompanhamento e
controlo completo e integral do processo de viniﬁcação.

Avda. de las Bodegas, 52, P.I. Alces
Avda. de los Vinos, 52, P.I. Alces
13600 Alcázar de San Juan - Ciudad Real (ESPAÑA)
13600 Alcázar de San Juan - Ciudad Real (ESPAÑA)
Tel.+34 926 55 02 00 - Ext. 1147
Tel.+34 926 55 02 00 - Ext. 1147
laboratorio@agrovin.com
laboratorio@agrovin.com

agrovin.com
agrovin.com

Avda. de los Vinos, s/n, P.I.Alces
13600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real (ESPANHA)
Tel.+34 926 55 02 00
central@agrovin.com
FSSC

agrovin.com

