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Abstract. The objective of this work was to evaluate the application of gum arabic and mannoproteins in 

astringent red wine, and to evaluate its impact on wine polyphenolic matrix and sensory characteristics. The 

experimental design applied was: T1 without addition; T2: 100 mg.L-1 of gum arabic; T3: 20 g.hL-1 

mannoprotein; T4: 100mg. L-1 gum arabic + 20 g.hL-1 mannoprotein. The basic physicochemical parameters 

were analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), the sensory evaluation was performed by 

quantitative descriptive analysis (ADQ), by a group of 15 trained evaluators. HCL index, ethanol index, 

anthocyanin content, gelatin index and total polyphenols content were analyzed. Regarding the results, it 

should be noted that for the anthocyanin evaluation there was no significant difference between treatments, 

which is in agreement with the result of the sensory evaluation that did not present differences in the color 

intensity parameters. Regarding the total polyphenol index, T4 presented the highest value, standing out in the 

maintenance of the wine phenolic matrix. Astringency decreased in all treatments, based on the sensory 

evaluation and HCL index, with better results in the associated use of additives (T4), a similar result we can 

find in studies by other authors. The same treatment differed from the others in terms of sweetness and 

greasiness and body and structure in the sensory evaluation, showing agreement with the evaluation indices of 

the polyphenolic matrix evaluated. In the olfaction related items there were no statistical differences between 

the treatments, indicating no influence of these additives on this group of sensory variables4. It is concluded 

that there is a significant impact on the use of mannoprotein to decrease astringency and significantly increase 

the sensation of sweetness and greasiness when in use associated with gum arabic, as observed in treatment 4. 

1 Introdução 

O vinho brasileiro tem passado por grandes 

transformações, que se traduzem na evolução de sua 

qualidade, exemplos vistos na Campanha Gaúcha, nova 

região na viticultura nacional, que aposta em vinhedos 

jovens com clones inovadores e apresenta boa aptidão 

para produção de uvas, com um histórico de baixo índice 

pluviométrico e grande incidência de luz solar, mostra 

resultados interessantes com uma boa maturação 

tecnológica e fenólica [1], e estes são fatores de grande 

influência na qualidade dos vinhos elaborados a partir de 

cultivares tintas como a Cabernet Sauvignon. 

Conhecida e produzida na maioria das regiões produtoras 

de uvas finas, a cultivar Cabernet Sauvignon apresenta 

uma excelente produtividade em vinhedos bem 

conduzidos. O vinho produzido a partir desta cultivar 

contém um elevado potencial para envelhecimento em 

barricas de carvalho, já que possui uma matriz 

polifenólica rica e complexa. 

Entretanto, são vários os fatores que interagem para a 

composição final de um vinho e sua característica 

sensorial, dentre eles estão as técnicas de produção 

empregadas e as variações climáticas apresentadas por 

diferentes safras, que podem se demonstrar grandes 

desafios na elaboração do produto [2].  O vinho que foi 

objeto de estudo deste trabalho foi elaborado na safra 

2015, que apresentou uma precipitação maior do que a 

média normal esperada para a região, permanecendo 12 

dias em maceração com cascas e sementes, e resultou 

numa elevada adstringência, fator de impacto negativo na 

qualidade sensorial. 

Tendo em vista as alternativas tecnológicas para resolver 

este problema, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar a aplicação de insumos enológicos como a goma 

arábica e manoproteínas em vinhos tintos adstringentes e 

seu impacto na matriz polifenólica do vinho. 

2 Materiais e Métodos 

Todos os processos descritos a seguir, relacionados com a 

elaboração do vinho, definição e aplicação do desenho 

experimental, e avaliação dos parâmetros físico químicos 

e sensoriais, foram realizados na Vinícola Experimental e 

laboratórios da Universidade Federal do Pampa – 

UNIPAMPA, Campus Dom Pedrito. 



 

O vinho foi elaborado com uvas Cabernet Sauvignon, 

proveniente do município de Dom Pedrito, na safra 2015. 

Foi aplicado um protocolo padrão da Vinícola 

Experimental da UNIPAMPA, com as etapas conforme 

descritas a seguir: desengace seguido de esmagamento, 

com aplicação de dosagem de 8g/hl de metabissulfito de 

potássio e 3 g/hl de enzimas de ação pectolíticas. Foi 

realizada a inoculação de leveduras comerciais 

reidratadas e a fermentação durou em torno de 5 dias com 

temperaturas que variaram entre 18ºC e 28ºC. Foi 

realizada uma maceração pós fermentativa a 22ºC por 7 

dias, e após esse período o vinho foi descubado, no 

décimo segundo dia de maceração. Após essas etapas 

iniciais se acompanhou o desenvolvimento da 

fermentação malolática que aconteceu espontaneamente e 

posterior trasfega do vinho, com objetivo de separar as 

borras, sendo então o vinho sulfitado. Após 12 meses de 

estocagem em tanques de aço inoxidável se observou a 

necessidade de diminuir, através de alternativas 

tecnológicas, a adstringência do produto e logo definido o 

delineamento experimental com 4 tratamentos 

considerando dosagens médias dos aditivos goma arábica 

e manoproteínas em aplicação isolada e também quando 

aplicadas em conjunto, adicionadas ao vinho no dia 31 de 

maio de 2016. O desenho experimental foi T1 

(testemunha) sem adição; T2: 100 mg.L-1 de goma 

arábica; T3: 20 g.hL-1 de manoproteína; T4: 100mg. L-1 

de goma arábica + 20 g.hl-1 de manoproteína. Os vinhos 

permaneceram 12 meses sob ação dos aditivos, e após 

este período foram retiradas alíquotas de todos os 

tratamentos, sendo destinadas a análises físico-químicas e 

sensoriais. 

Os parâmetros básicos foram analisados por 

espectrometria de infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR), sendo eles: álcool, açúcares redutores, 

acidez total, acidez volátil, ácido málico, ácido lático, 

densidade, pH e glicerol. As análises sensoriais foram 

realizadas no dia 3 de outubro de 2017 na vinícola 

experimental da Universidade Federal do Pampa por um 

grupo de 15 avaliadores, composto por 10 mulheres e 5 

homens, com experiência mínima de três anos, em sala 

com temperatura ambiente a 22ºC, juntamente com uma 

ficha de degustação que foi desenvolvida para 

caracterizar as principais diferenças dos diferentes 

tratamentos dos vinhos. As amostras foram codificadas 

em sequencias numéricas de 3 algarismos, apresentadas 

em blocos completos em sequência. 

Posteriormente foram avaliados os parâmetros 

relacionados com a matriz polifenólica, tais como: índice 

de HCL, índice de etanol, teor de antocianinas, índice de 

gelatina e teor de polifenóis totais, foram realizados por 

metodologia descrita por [3]. Os dados foram submetidos 

à análise de variância e, na constatação de diferenças 

significativas, as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey, a 5%, usando o programa Sisvar®. 

3 Resultados e Discussões  

As tabelas 01 e 02 apresentam as médias nas repetições 

dos resultados das avaliações de álcool, acidez total, pH, 

glicerol, ácido málico, ácido lático, açúcar residual, 

acidez volátil, SO2 total, SO2 livre, índice de polifenóis 

totais e antocianinas totais. Os resultados estão dentro dos 

padrões de identidade e qualidade que a legislação 

vigente estabelece e coerentes com a matéria-prima e 

processo enológico empregado, sem diferença estatística 

entre si. 

 

Tabela 1. Média das repetições nos resultados referentes 

a análises físico-químicas básicas, realizadas em Vinho 

Cabernet Sauvignon da Campanha Gaúcha parte 01 

 

Para a avaliação de antocianinas (Tabela 02) os menores 

valores foram observados no T2 (158,3 mg.L
-1

) mas não 

apresentou diferenças significativas. Com relação ao 

índice de polifenóis totais o tratamento 4 apresentou 

maior valor (48,7 mg.L
-1

) destacando-se na manutenção 

da matriz fenólica do vinho. Este resultado se deve ao 

efeito de colóide protetor da goma arábica em conjunto 

com a afinidade de polimerização entre taninos e 

manoproteínas. O tratamento testemunha apresentou o 

menor teor de polifenóis totais. 

 

 

 

 

 

 

 T1 T2 T3 T4 

Álcool (%vol/vol) 11,51 11,44 11,41 

11,42 

 

Acidez Total 

(g.L-¹) 

6,4 6,3 
6,2 

 

6,2 

 

Ph 3,58 3,57 3,57 3,57 

Acidez Volátil 

(g.L-¹) 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Açúcar Red. 

(g.L-1) 

1,2 1,5 1,3 1,5 

Ácido Málico 

(g.L-1) 

0,50 0,50 0,53 0,50 

Ácido Lático 

(g.L-1) 

2,20 2,16 2,20 2,20 
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Tabela 2. Média das repetições nos resultados referentes 

a análises físico-químicas básicas, realizadas em Vinho 

Cabernet Sauvignon da Campanha Gaúcha parte 02. 

  

Tabela 3. Média das repetições nos resultados da análise 

sensorial realizada no vinho Cabernet Sauvignon da 

Campanha Gaúcha nos parâmetros visual e olfativo. 

 

A avaliação de intensidade de cor não apresentou 

diferença significativa entre as amostras, em 

conformidade com o resultado encontrado pela avaliação 

de antocianinas totais deste trabalho. Também nos 

quesitos relacionados com a olfação não houveram 

diferenças estatísticas entre os tratamentos, indicando não 

haver influência destes aditivos sobre este grupo de 

variáveis sensoriais, o que corrobora com o observado 

anteriormente [4]. Ainda assim podemos apontar uma 

tendência de que os tratamentos com manoproteína, 

isolada ou em uso associativo, tem impacto positivo 

sobre o perfil aromático do vinho, já que o tratamento 4 

obteve maior nota em relação à intensidade de aromas, e 

o tratamento 3 foi o tratamento que recebeu menor 

percepção de aromas indesejáveis (vegetal/herbáceo). 

Além disto estes mesmos dois tratamentos, os únicos em 

que foram aplicadas manoproteínas, apresentaram as 

maiores notas no quesito qualidade do aroma. Isto está 

em conformidade com outros autores [5], que obtiveram 

diferenças significativas em atributos específicos, onde 

supunha-se existir relação com as manoproteínas nos 

vinhos, caso da qualidade olfativa, adstringência, 

qualidade de boca e avaliação global. Para [6], a 

estabilização dos aromas é um efeito que pode aparecer 

em vinhos tratados com goma arábica, pela presença 

significativa de polissacarídeos em sua formulação, o que 

não foi encontrado por [7]. Podia-se esperar, ainda, 

resposta similar à obtida por [8], que utilizando 

manoproteína, comprovou que estas permitiram uma 

estabilização aromática, além da tartárica, só que neste 

caso os vinhos testados eram brancos. 

 

Tabela 4. Médias das repetições nos resultados da 

avaliação sensorial de vinhos tintos Cabernet Sauvignon 

da Campanha Gaúcha nos parâmetros gustativos 

 **Médias seguidas pela mesma letra, na mesma linha, 

não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (p≤0,05). 

 

Na tabela 04 encontramos a média nas repetições dos 

valores relacionados à percepção indicada pelos 

avaliadores nas características gustativas das amostras. 

Os valores de adstringência foram diminuídos em todos 

os tratamentos, entretanto, podemos observar uma 

diferença significativa no resultado do tratamento 4, uso 

associado dos aditivos, resultado similar podemos 

encontrar em trabalhos realizados com manoproteína por 

outros autores [3, 9, 10], e com goma arábica, como 

encontrado por [7] que relata que vinhos Cabernet 

Sauvignon tratados com goma arábica tiveram influência 

positiva na percepção gustativa.  

O impacto, entretanto, dos aditivos quando utilizados 

associativamente, mostra diferenças importantes nos 

quesitos doçura e untuosidade onde todos os tratamentos 

 T1 T2 T3 T4 

Glicerol (g.L-1) 8,1 8 8 8,1 

SO2 Total  

(mg.L-1) 

112,0 110,0 115,6 119,0 

SO2 Livre  

(mg.L-1) 

18,6 18,8 18,9 19,7 

Índice de 

Polifenóis Totais 

42,6 47,2 48,6 48,7 

Antocianinas 

(mg.L-1) 

168,8 158,3 165,0 162,1 

 T1 T2 T3 T4 

Intensidade de 

Cor 

6,5 6,2 6,4 6,2 

Intensidade de 

Aroma 

6,0 6,1 6,2 6,4 

Vegetal ou 

Herbáceo 

4,3 4,4 4,2 4,3 

Frutado 5,1 5,3 5,3 5,5 

Qualidade de 

Aroma 

6,2 6,2 6,4 6,4 

 T1 T2 T3 T4 

Adstringência 5,3b** 5,0ab 5,0ab 4,9a 

Corpo e estrutura 5,2a 5,6ab 5,8b 5,9b 

Equilíbrio 6,1a 5,9a 6,1a 6,0a 

Doçura e 

untuosidade 

4,1a 4,7b 4,7b 4,8b 



 

apresentaram valores significativamente maiores que a 

testemunha, além do parâmetro corpo e estrutura que os 

tratamentos 3 e 4 apresentam os melhores desempenhos. 

As médias nas repetições dos resultados analíticos que 

mostram os parâmetros de avaliação da matriz 

polifenólica dos vinhos são encontrados na tabela 05.  

 

Tabela 5. Médias das repetições nos resultados dos 

índices de etanol, gelatina e HCl (expressos em 

porcentagem) realizadas por espectrofotometria nos 

vinhos tintos Cabernet Sauvignon estudados. 

 **Médias seguidas pela mesma letra, na mesma linha, 

não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (p≤0,05). 

 

Com relação ao índice de etanol, não houve diferença 

significativa entre os tratamentos, demonstrando que a 

maioria dos taninos estão sob formas de colóides, 

combinados com polissacarídeos, proteínas e 

antocianinas, ainda assim o tratamento controle 

apresentou o menor valor. 

Em relação ao índice de ácido clorídrico, valores entre 

10% e 25% são adequados para um vinho com boa 

maturação [3]. A maioria dos tratamentos apresentou 

resultados dentro desta faixa, o que corresponde um 

baixo grau de polimerização de taninos. A exceção foi a 

amostra com adição isolada de manoproteínas que 

apresentou um elevado teor do índice de ácido clorídrico, 

38,4%. Estes resultados podem favorecer a formação de 

compostos insolúveis que podem precipitar, sendo risco 

para longevidade do vinho [3]. 

Quanto ao índice de gelatina, valores acima de 60% 

tratam de vinhos que apresentam uma carga de taninos 

muito adstringentes [3]. A amostra que não recebeu 

nenhuma adição de insumos apresentou resultado 

próximo a este valor (58,8%). Os vinhos com adição de 

goma arábica e manoproteínas em aplicação isolada 

apresentaram valores considerados ideais (40-60%) para 

os vinhos [3]. A amostra que teve adição associativa de 

manoproteína e goma arábica apresentou valores abaixo 

de 25%, indicando a presença de poucos taninos 

adstringentes e que o vinho já evoluiu com sua maturação 

fenólica. 

4 Conclusão 

Pode-se concluir que: 

1. Há impacto significativo no emprego da manoproteína 

na diminuição da adstringência e aumento significativo 

da sensação de doçura e untuosidade quando em uso 

associado com a goma arábica conforme resultados 

observados no tratamento 4 nas avaliações físico-

químicas e sensoriais.  

2. Também fica evidenciada a necessidade de novos 

estudos para avaliar o uso isolado de manoproteínas e seu 

efeito na estabilidade da matriz polifenólica, já que 

obtiveram resultados elevados para o índice de HCl, 

favorecendo a formação de compostos insolúveis que 

precipitam, assim, sendo risco para longevidade do vinho. 

Referencias 

1. Embrapa. Uvas Viníferas para Processamento em 

Regiões de Clima Temperado. (2003) 

2. Embrapa. Desempenho da vitivinicultura brasileira 

em 2015. (2015) 

3. Zamora, Fernando. Elaboración y crianza del vino 

tinto:aspectos científicos y práticos. 1.ed. (2003) 

4. Crespy, A. Revue des Oenologues, Chaintré, n.114, 

p.21-22, (2005) 

5. Gabbardo, M. Borras finas e manoproteínas na 

maturação de vinho tinto Cabernet Sauvignon. (2009) 

6. Zanardelli, P. Revue des Oenologues, Chaintré, n.110, 

p.28-31, (2004) 

7. Manfroi, V. Taninos enológicos e goma arábica na 

composição e qualidade sensorial do vinho Cabernet 

Sauvignon. (2007). 

8. Feuillat, M. Revue des Oenologues, Chaintré, n.93s, 

p.23-28, (1999) 

9. Ribéreau-Gayon, Pascal et al. Tratado de enologia. 

1ª. Ed. – Buenos Aires: Hemisferio Sur, (2003) 

10. Comuzzo, P; Tat, L.; Liessi, A.; Battistutta, F.; 

Zironi, R. Rivista di Viticultura ed Enologia, (2007) 

 T1 T2 T3 T4 

Índice de Etanol 

(%) 

90,0a** 94,7a 96,0b 95,0a 

Índice de Gelatina 

(%) 

58,8b 42,0ab 43,3ab 20,9a 

Índice de HCl (%) 12,0a 23,3ab 38,4c 26,9bc 


