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Processos de oxidação química
Os processos de oxidação nos vinhos são complexos e dependem de um grande número de fatores, 
mas pode ser resumido da seguinte forma: no vinho existem compostos que atuam como substratos 
para oxidação e outros como oxidantes, além disso, os restantes compostos e condicionantes regulam a 
velocidade com que essas reações ocorrem. Dentro do processo, ocorrem reações em cadeia que causam 
a oxidação de mais compostos, neste caso, sem a necessidade de presença de oxigénio. 

O oxigénio por si só não é capaz de oxidar a maioria dos compostos do vinho. Para oxidar esses compostos, 
é preciso que um catalisador realize intercambio de electrões. Os principais catalisadores são o Fe2+ e o 
Cu2+, capazes de fornecer eletrões ao oxigénio molecular, gerando radicais altamente oxidantes. Uma vez 
formados, estes radicais produzem as cadeias de oxidação.. Numa primeira fase, o Fe2+, juntamente com 
um protão (H+), reagem para originar o radical hidroperoxilo: 

Este radical é capaz de oxidar certos polifenóis na quinona correspondente:

Oxidação de polifenóis na sua quinona. 

Os produtos dessa reação, por sua vez, podem gerar oxidações subsequentes. A quinona é capaz, por um 
lado, de polimerizar com outras quinonas e produzir escurecimento, e por outro, reagir com os grupos  SH 
dos tióis, reduzindo consideravelmente a intensidade aromática dos vinhos. 

Por outro lado, o peróxido de hidrogénio formado durante a oxidação da quinona, novamente usando o 
Fe2+ como catalisador, gera o radical hidroxilo, um forte oxidante não seletivo, que pode oxidar o álcool em 
acetaldeído. Em resumo, a reação em cadeia seria a seguinte: 

Como se pode observar, em toda essa cadeia de oxidações, o oxigénio está presente apenas nas etapas 
iniciais, tornando necessário que outros tipos de soluções protejam tanto a cor (oxidação de polifenóis) 
como o aroma (oxidação dos tióis e aparecimento de acetaldeído). 
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Estratégias para controlar a oxidação.
Como vimos, a cadeia de oxidação é complexa e 
deve ser interrompida para evitar essas reações em 
cada uma das fases. 

Evitar contato com oxigénio. 

O vinho pode dissolver até 8,6 mg/l de oxigénio 
à temperatura ambiente. Essa capacidade de 
dissolver oxigénio dependerá de: 

1.Sólidos dissolvidos (quanto maior a 
concentração, menor a dissolução). 
2.Álcool (em maior concentração, menos 
dissolução). 
3.Temperatura (temperatura mais baixa, maior 
dissolução). 

Todas as ações que limitam o contato com o oxigénio 
reduzirão os efeitos negativos da oxidação. 

Redução de substrato.
O principal substrato para a oxidação do vinho são 
os polifenóis, portanto, uma redução no conteúdo 
polifenólico dos vinhos reduzirá bastante a 
sensibilidade dos vinhos à oxidação. 

Os mecanismos que podem ser usados para reduzir 
o conteúdo polifenólico podem ser: 

1.Evitar o excesso de extração durante a 
elaboração, separar as diferentes frações da 
prensa, clarifi cação intensa de mostos.

2.Reduzir o conteúdo de polifenóis nos vinhos, 
principalmente com clarifi cações, onde o PVPP, 
gelatinas e proteínas vegetais são geralmente as 
mais efi cazes. 

Redução dos catalisadores
O papel dos catalisadores na oxidação é decisivo, 
fi cou provado que o oxigénio não é capaz de reagir 
com vinhos que eliminaram completamente o Fe 
e o Cu. Na prática, vinhos com níveis mais baixos 
desses metais são menos oxidáveis.

Ilustração 1. Evolução do 3MH em vinhos com base no contato 
com oxigénio e presença de cobre. Fonte: AWRI 

Numa experiência realizada pelo AWRI, verifi cou-se 
que a presença de catalisadores metálicos no vinho 
teve maior infl uência que a contribuição do oxigénio 
na oxidação. 

Os métodos para reduzir a presença de catalisadores 
nos vinhos podem ser:

1.Evitar o uso de recipientes que possam fornecer 
metais para os vinhos. 

2.Reduzir os tempos de contato dos vinhos com 
a bentonite, já que algumas bentonites podem 
libertar Fe muito lentamente e se os tempos de 
contato forem muito alargados, os valores de Fe 
podem aumentar consideravelmente. 

3.Redução de metais com o uso de PVI / PVP 
(Divergan HM). Este clarifi cante é capaz de 
reduzir o teor de metais nos vinhos de maneira 
simples e efi caz. 

Uso de Glutatião (GSH)
O Glutatião é um tripeptídeo naturalmente presente 
nas células com um forte poder antioxidante. O seu 
uso em enologia é autorizado apenas sob a forma 
de leveduras inativas enriquecidas naturalmente 
em glutatião. A sua ação antioxidante é realizada 
em 3 níveis: 

1. Antioxidante direto. Devido ao seu baixo 
potencial RedOx é capaz de reagir com os 
oxidantes presentes no vinho, protegendo da 
oxidação os compostos desejáveis . 

2. Proteção da cor, o GSH é capaz de ligar 
polifenóis oxidados, dando origem ao GRP 
(Grape Reaction Product), um composto incolor 
que não é um substrato para a polifenoloxidase 
e bloqueia o escurecimento dos vinhos. 

3. Protecção de aromas. As quinonas são muito 
reativas com tióis, causando degradação do 
aroma. O GHS, ao reagir com quinonas, impede 
que reajam com tióis, protegendo os aromas da 
oxidação.
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Levedura inativa rico em 
glutatião e seus precursores.

SuperBouquet EVOLUTION

Embora sejam bem conhecidos os efeitos positivos deste peptido 
tiólico e seus precursores no aroma e atraso da evolução dos vinhos, 
o estudo dos seus efeitos durante a fermentação assim como a 
identifi cação de práticas e fatores enológicos que afetam o seu 
conteúdo permitiu desenvolver um protocolo de vinifi cação onde o 
seu efeito protetor é potenciado ao máximo.

1.Efe atin    
2.Proçã e ra
3.Convção  r

Aplicação
A sua aplicação pode ser feita a qualquer momento, 
que necessite potenciar a proteção antioxidante.

No mosto, antes da fermentação alcoólica pelo 
presença do Glutatião e alta concentração dos seus 
precursores, como ajuda às próprias leveduras a 
sintetizar, de forma natural o seu próprio Glutatião 
durante a fermentação.

Numa primeira fase, a levedura incorpora os 
aminoácidos precursores do glutatião, que 
depois transformará em produção e consequente 
libertação de glutatião para o vinho. Desta forma, a 
proteção antioxidante é fornecida ao vinho logo após 
o término da fermentação quando as emissões de 
dióxido de carbono deixam de proteger da oxidação.
Além disso, como demonstrado por Jackowetz et al. 
(2012), a adição de sulfuroso na fermentação provoca 
um aumento da produção de acetaldeído pelas 
leveduras. Em resumo, a adição de glutatião antes 
da fermentação permite reduzir a dose de sulfuroso 
e com ela reduzir a formação de acetaldeído, o que 
permitirá ter uma quantidade maior de sulfuroso 
livre com a mesma quantidade de sulfuroso total, 
assim como menos acetaldeído com o qual poderia 
combinar.

Vinho recém terminado.
Após a fermentação, o vinho está desprotegido 
e manifestamente  sensível à oxidação. O uso do 
SuperBouquet® EVOLUTION nestas primeiras 
fases, permite reduzir o uso de SO₂.

Envelhecimento com borra fi na e/ou 
maloláctica na barrica.
Nesta fase de harmonização dos vinhos, não é 
estranho que as borras naturais da fermentação 
possam “arrastar” algum defeito (reduções, maus 
aromas..) acentuados pelo tempo de contato 
prolongado.

Por outro lado, se for o caso de uma fermentação 
maloláctica em barrica, não será possível sulfi tar o 
vinho. No caso dos vinhos brancos fermentados em 
barricas novas, é relativamente frequente ocorrerem 
oxidações.

Usando o SuperBouquet® EVOLUTION
durante envelhecimento em barrica e durante 
a fermentação, reduz-se signifi cativamente os 
problemas decorrentes da fermentação malolática 
que habitualmente surgem nesta fase.

Conservação de vinhos
Durante a armazenagem dos vinhos é, muitas vezes, 
necessário corrigir os níveis de sulfuroso de forma 
repetida por varias ocasiões, atingindo em alguns 
casos valores que podem aproximar-se da dose 
máxima legal. Preparar um vinho para engarrafar, 
com estes valores elevados, torna-se difi cil alcançar 
os níveis desejados de sulfuroso livre sem exceder o 
limite legal.

Também se deve realçar que, devido ao boom 
em vinhos orgânicos e consciencialização dos 
consumidores, os valores sulfurosos estão a fi car 
tendencialmente cada vez mais baixos.

SuperBouquet® EVOLUTION permite trabalhar 
com níveis mais baixos de sulfuroso sem descurar a 
proteção antioxidante.

Movimentos de vinho / transfegas / 
tratamento a frio.
Como é sabido, é nas movimentações de vinho que 
a maior quantidade de oxigénio se dissolve. Outro 
momento crítico para oxidação é a estabilização a frio, 
porque a redução drástica da temperatura do vinho 
causa um aumento na solubilidade do oxigénio. 
Portanto, uma adição correta de SuperBouquet® 
EVOLUTION nesses processos, protegerá de uma 
possível oxidação que ocorra após e durante estas 
movimentações de vinho.
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Origem
SuperBouquet® EVOLUTION é o resultado do Projeto de Pesquisa VINNOSO2 realizado em 2012 (INNPACTO IPT 2012-0967-060000), 
da qual participaram várias Adegas e centros nacionais de pesquisa, intitulados: “Desenvolvimento de um itinerário 
enológico para a produção de vinhos de alta qualidade sem dióxido de enxofre”.

Neste projeto, foi estudada a infl uência de vários produtos relativamente à sua capacidade antioxidante, 
avaliando a qualidade organoléptica, côr e outros marcadores de oxidação, dos vinhos tratados.

O produto com a maior infl uência positiva no vinho acabou por ser a levedura inativa enriquecida em 
glutatião, tanto na degustação como na analise, razão pela qual hoje a AGROVIN comercializa esse produto 
com o nome comercial SuperBouquet® EVOLUTION.

Engarrafamento
Ficou demonstrado que a adição do 
SuperBouquet®EVOLUTION juntamente com 
níveis adequados de SO₂ antes engarrafamento, 
diminui signifi cativamente o escurecimento do 
vinho, mantém níveis de 3-MH elevados, em vinhos 
tiólicos, e protege a oxidação de ésteres e terpenos.

Resultados experimentais
Como comentado anteriormente, os resultados da 
prova organoléptica de um vinho testemunha sem 
sulfuroso e outro com a adição de sulfuroso foram 
favoráveis ao SuperBouquet® EVOLUTION.

[ Testemunha ] [ SB EVOLUTION ] [ SO₂ ]

Ilustração 2. Valorização sensorial do aspecto gustativo e de cor 
de Alvarinho 2013, prova Set 2014

Em relação à proteção corante, um estudo 
realizado pelo nosso departamento técnico, mediu 
o aumento da intensidade da cor após adição de 
SuperBouquet® EVOLUTION em vinhos em que não 
se tinha adicionado sulfuroso:

Ilustração 3. Aumento da intensidade corante após 6 meses 
de contato. Ensaios nas variedades Verdejo, Sauvignon Blanc e 
Airen (vindima 2016), sem aplicação de SO₂.

No mesmo ensaio, o escurecimento medido por 
absorvância a 440 nm:

Ilustração 4. Aumento do escurecimento após 6 meses de 
contato. Ensaio das variedades Verdejo, Sauvignon Blanc e 
Airen (vindima 2016), sem aplicação de SO₂.

Em ambos os gráfi cos é possivel observar o efeito 
protetor de cor do SuperBouquet® EVOLUTION, assim 
como a infl uência do conteúdo polifenólico, mais 
alto em Sauvignon e Airén do que na variedade 
Verdejo.


