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O sonho precisa de disciplina, a disciplina, por 

sua vez, precisa de foco; o foco precisa de 

estratégias; a estratégia precisa de escolhas; e 

escolhas implicam em perdas. 

Ser autor da própria história é ser capaz de fazer 

escolhas para atingir suas metas. Ter consciência 

de que toda escolha implica em perdas e não 

apenas ganhos.  

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, 

os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os 

sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, 

estabeleça prioridades e corra riscos para executar 

seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar 

por omitir. 

 (Augusto Cury) 
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RESUMO 

 

A elaboração de vinhos e espumantes no Brasil tem crescido anualmente ganhando 
cada dia maior espaço no mercado consumidor pela qualidade dos produtos. O 
processo de elaboração inicia no campo, na produção de uvas, e segue na elaboração 
dos vinhos, com cada vez mais investimentos em novas tecnologias e metodologias 
de elaboração visando obter produtos diferenciados e aumentar o mercado 
consumidor. A fermentação alcoólica é uma das etapas primordiais, pois além da 
transformação de açúcar em álcool e gás carbônico, as leveduras utilizadas são 
capazes de interferir nas características físico-químicas e sensoriais do produto, 
podendo agregar uma gama de aromas diferenciados ao vinho. Dessa forma, a 
escolha da levedura que realizará o processo fermentativo torna-se muito importante 
e, atualmente, o mercado possui diversas leveduras comerciais dos  gêneros 
Saccharomyces e não-Saccharomyces capazes de iniciar ou completar esse 
fenômeno. Em geral, as leveduras não-Saccharomyces utilizada é do Torulaspora 
delbrueckii, capaz de iniciar a fermentação e agregar uma gama de aromas ao vinho, 
mas pela baixa tolerância ao álcool necessita de uma co-inoculação com S. cerevisiae 
para concluir a fermentação, pois estas possuem uma alta capacidade fermentativa 
apesar de, em geral, não apresentarem tanta capacidade de produção de compostos 
aromáticos. Considerando isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a formação 
de aromas e as características físico-químicas dos vinhos resultantes da fermentação 
unicamente com leveduras Saccharomyces cerevisiae e da co-inoculação com T. 
delbrueckii. Utilizou-se um mosto da variedade Chardonnay dividido em cinco 
tratamentos: fermentação com a levedura S. cerevisiae marcas comerciais A e B, co-
inoculação comT. delbrueckii e S. cerevisiae marcas comerciais A e B e um tratamento 
com a S. cerevisiae marca comercial A e adição de bentonite. Além disso, foram 
realizadas as análises físico-químicas do mosto, de final de fermentação alcoólica e 
dos vinhos base prontos. Em relação aos parâmetros físico-químicas, os parâmetros 
que apresentaram maior variação foram o SO2 total e acidez volátil após a 
fermentação alcoólica, nos quais as leveduras apresentaram comportamentos bem 
distintos entre si, destacando-se a maior formação dos compostos para a levedura S. 
cerevisiae bayanus, marca comercial A. Para as análises de compostos voláteis, a 
maior parte dos compostos estão relacionados com o uso da levedura T. delbrueckii 
e em segundo lugar pela levedura S. cerevisiae bayanus. A escolha da levedura que 
irá realizar a etapa fermentativa é de suma importância pois influenciará diretamente 
na composição físico-químicas e qualidade sensorial do vinho base espumante.  

 

Palavras-chave: Leveduras. Aromas. Fermentação alcoólica. Base espumante. 
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ABSTRACT 

 

The production of wines and sparkling wines in Brazil has grown annually, gaining 
more space in the consumer market due to the quality of products. The elaboration 
process starts in the field, in grapes production, and continues in elaboration of wines, 
with more investments in new technologies and elaboration methodologies aiming to 
obtain differentiated products and increase the consumer market. Alcoholic 
fermentation is the primary step and occurred the transformation of sugar into alcohol 
and carbon dioxide, when yeasts used are capable of interfering in physicochemical 
and sensory characteristics of final product, being able to add a range of different 
aromas in wine. Thus, the choice of the yeast that will carry out the fermentation 
process becomes very important and, currently, the market has several commercial 
yeasts of Saccharomyces cerevisiae and non-Saccharomyces capable of starting or 
completing this phenomenon. In general, the non-Saccharomyces yeasts used are 
from the genus Torulaspora delbrueckii, capable of starting fermentation and adding a 
range of aromas into wine, but due low alcohol tolerance and need co-inoculation with 
S. cerevisiae to conclude fermentation, these yeast have a high fermentation capacity 
despite, in general, they do not have capacity to produce different aromatic 
compounds. Considering this, the aim of this study was to evaluate the aroma 
formation and physicochemical characteristics of wines resulting from fermentation 
with yeasts of genus Saccharomyces cerevisiae and co-inoculation with T. delbrueckii. 
Chardonnay wine variety was used, divided into five treatments: fermentation with 
yeast S. cerevisiae commercial brands A and B; co-inoculation with T. delbrueckii and 
same S. cerevisiae A and B; and a treatment with S. cerevisiae A and addition of 
bentonite. In addition, physicochemical analyzes were carried out on the must, at the 
end of alcoholic fermentation and on the finished base wines. In the physicochemical 
analyses, the parameters showed the greatest variation were total SO2 and volatile 
acidity after alcoholic fermentation, in which the yeasts showed very different 
behaviors, highlighting the greater formation of compounds from yeast S. cerevisiae 
bayanus A. For analysis of volatile compounds, most of the compounds are related 
when use T. delbrueckii and in second place by yeast S. cerevisiae bayanus (A). The 
choice of yeast that will carry out the fermentation stage is of paramount importance 
as it will directly influence the physicochemical composition and sensory quality of the 
sparkling base wine. 

 

Keys-words: Yeasts. Flavor. Alcoholic fermentation. Base wine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os espumantes brasileiros têm ganhado visibilidade mundial pela sua 

qualidade. A elaboração de vinhos espumantes cresce anualmente sendo isso 

resultado de um conjunto de tecnologias aplicadas no campo e na elaboração. O Rio 

Grande do Sul é o Estado que ganha maior destaque pois as condições climáticas 

permitem exaltar as características varietais das uvas. Seguindo o processo, as 

tecnologias e diversidade de insumos enológicos disponíveis para utilização durante 

a elaboração permitem agregar qualidade ao espumante brasileiro, que tem se 

destacado em diversos concursos internacionais (ABE, 2020; IBRAVIN, 2019). 

 A elaboração de vinhos e espumantes de qualidade inicia ainda no campo, no 

setor de viticultura, na produção das uvas utilizando técnicas de manejo que 

possibilitem agregar características qualitativas desejadas. Agregado a isso, outra 

etapa fundamental no processo é a fermentação alcoólica, na qual as leveduras 

transformam o açúcar presente no meio em álcool e gás carbônico, que pode ocorrer 

através da adição de leveduras ou de forma espontânea, com as leveduras 

naturalmente presentes nas uvas (TOGORES, 2011). 

 As uvas possuem uma ampla gama de leveduras, capazes de iniciar a 

fermentação dos mostos chamadas de fermentações espontâneas, são as leveduras 

não-Saccharomyces. Essas leveduras apresentam uma baixa tolerância ao álcool e 

por isso, tendem a morrer após alguns dias do início da fermentação, quando parte 

do açúcar já foi convertido em álcool (teores próximos à 5% v/v) (HEARD; FLEET; 

1988). 

 As leveduras adicionadas ao mosto podem ser Saccharomyces cerevisiae ou 

não-Saccharomyces. Em geral, as do primeiro grupo são mais utilizadas pela rápida 

dominância do meio e transformação de todo açúcar presente em álcool. Já as 

leveduras não-Saccharomyces, como por exemplo as Torulasporas, podem ser 

utilizadas no processo, entretanto apresentam baixa tolerância ao álcool e por isso, 

em geral, não são capazes de concluir o consumo de açúcar presente nos mostos 

(TOGORES, 2011).   

 Os aromas dos vinhos são classificados em três grupos: aromas primários, da 

variedade de uva utilizada; os aromas secundários formados durante a fermentação 
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alcoólica; por fim, os aromas terciários provenientes do amadurecimento dos vinhos 

(LEPE, 1997). Romano (et al, 2003), afirmam que os aromas encontrados nos vinhos 

estão relacionados com as leveduras responsáveis pela fermentação alcoólica. Por 

isso, é importante selecionar os gêneros que serão utilizados para conduzir a 

fermentação, a fim de obter aromas agradáveis no produto. 

 A inoculação conjunta entre os gêneros Saccharomyces e Torulasporas, 

segundo estudos, pode ser uma alternativa para diversificar o perfil aromático de 

vinhos além de garantir a completa fermentação dos açúcares. As leveduras não-

Saccharomyces, são conhecidas pela produção de moléculas aromáticas e 

gustativas, permitindo uma complexidade de aromas destacando os aromas primários 

das uvas e do local de produção, além de atrasarem a inoculação de leveduras 

selecionadas. Dessa forma, em primeiro momento são adicionadas as leveduras não-

Saccharomyces, por aproximadamente 72 horas ou 5% v/v de álcool, que formarão 

aromas particulares e após um período, as S. cerevisiae são adicionadas para 

completar a fermentação (FUGELSANG; EDWARDS, 2007; MINA; TSALTAS, 2017; 

VIANA et al., 2018).  

 Juntando-se a isso, o mercado consumidor de vinhos e seus derivados, como 

por exemplo o espumante, é composto por um grupo diverso de apreciadores que 

buscam produtos de qualidade com características sensoriais e gustativas harmônicas 

e equilibradas. Os consumidores diferenciam um vinho de outro especialmente pelo 

perfil aromático dele. Com isso, o setor enológico demanda que as vinícolas busquem 

sempre por novas tecnologias a fim de agregar valor, qualidade e satisfazer os desejos 

do mercado consumidor, além de expandir o seu mercado, considerando que grande 

parte dos aromas dos vinhos estão ligados ao processo de elaboração (SWIEGERS 

et al., 2018).  

 Considerando o mercado consumidor de vinho e as preferências do 

consumidor e a busca por alternativas durante o processo de elaboração, esse 

trabalho visa acompanhar a cinética de fermentação e a formação de aromas com o 

uso de diferentes leveduras na fermentação alcoólica de um mosto da variedade 

Chardonnay.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral do trabalho é avaliar a composição aromática do vinho 

fermentado com leveduras Saccharomyces cerevisiae e Torulaspora delbrueckii. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Acompanhar a cinética fermentativa através da liberação de CO2; 

● Realizar as análises físico-químicas no início e final da fermentação de SO2 

livre e total, acidez total, acidez volátil, açúcares redutores, densidade, 

graduação alcoólica, teor de ácido málico e pH; 

● Analisar, no vinho, a quantidade de ésteres e álcoois superiores formados 

durante a fermentação alcoólica dos mostos fermentados parcialmente com a 

levedura T. delbrueckii em relação a fermentação total com leveduras S. 

cerevisiae; 

● Comparar através da análise sensorial dos vinhos provenientes da fermentação 

parcial com a levedura T. delbrueckii e inoculação posterior da S. cerevisiae 

em relação aos vinhos fermentados apenas com esta levedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

  
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Nesse capítulo será realizada a revisão bibliográfica dos seguintes tópicos: 

viticultura brasileira: uva Chardonnay e a safra 2021 no Rio Grande do Sul; elaboração 

de vinhos base espumante; análises físico-químicas de mostos e vinhos; aromas do 

vinho: álcoois e ésteres; e análise sensorial. 

 

3.1 VITICULTURA NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO SUL 

  

 O cultivo de uvas em territórios brasileiros iniciou no ano de 1532 na cidade de 

Santos (São Paulo), entretanto as plantas não se adaptaram a região e ao solo. Anos 

depois em 1626, iniciou-se a tentativa de produção de uvas no Estado do Rio Grande 

do Sul, vindo a crescer apenas entre 1839 e 1842 e sendo a partir de 1875 o sucesso 

e efetividade da produção com a chegada dos imigrantes italianos (ABE, 2020).  

 Atualmente o Brasil possui uma área de aproximada de 76 mil hectares de 

vinhedos divididos entre as uvas de variedades viníferas e americanas. A maior área 

plantada encontra-se na região Sul, destacando-se o Estado do Rio Grande do Sul, 

com aproximadamente 48 mil hectares plantados gerando uma produção em torno de 

823 mil toneladas por ano (MELLO, 2019).  

 A produção brasileira de uvas é destinada ao consumo in natura e ao 

processamento para produção de vinhos, espumantes, sucos e outros derivados de 

uva. As principais regiões produtoras concentram-se no Estado do Rio Grande do Sul 

nas regiões da Serra Gaúcha, Serra do Sudeste e Campanha, seguido pelo Estado 

de Santa Catarina, Vale do São Francisco e Minas Gerais (IBRAVIN, 2016; MELLO, 

2019). 

 

3.1.1 Variedade Chardonnay  

 

 A uva Chardonnay é uma das variedades mais cultivadas no mundo, de origem 

francesa, se adaptou com facilidade nos diferentes solos e climas de diversas regiões 

produtoras estando presente em quase todas as regiões produtoras de uvas 
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(TOGORES, 2011). Sua produtividade pode variar entre 8 a 13 t.ha-1 dependendo da 

finalidade de sua produção (GIOVANINNI; MANFROI, 2009).  

 As primeiras plantas dessa variedade foram plantadas em São Roque no ano 

de 1930 e após alguns anos, em 1948 foi introduzida no Rio Grande do Sul, mas em 

ambos os casos, não houve disseminação do material. Apenas no ano de 1970 a 

variedade foi difundida e ganhou espaço na produção brasileira (EMBRAPA, 2003).  

 
Figura 01- Cacho de uva da variedade Chardonnay. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 A brotação e colheita dessa variedade geralmente é precoce, em meados de 

agosto (RS), originando um cacho de tamanho médio, assim como suas bagas de 

coloração amarelo palha e película branca (VCR, 2014; GIOVANNINI; MANFROI, 

2009). Por ter uma brotação precoce está muito vulnerável a danos causados por 

geadas tardias (EMBRAPA, 2003) Em geral, a concentração de açúcares dessa 

variedade é de 15 a 17 °Brix e a acidez total varia entre 80 e 100 meq.L-1 

(GIOVANNINI, 1999; GIOVANNINI; MANFROI, 2009).   

 Conhecida por produzir vinhos de alta qualidade, é uma variedade utilizada 

para elaboração de vinhos finos jovens e de guarda e espumantes. Os vinhos dessa 

variedade possuem características organolépticas típicas, coloração amarelo palha e 

aromas frutados e delicados, com boa acidez e potencial alcoólico. Seus vinhos jovens 

apresentam notas florais frescas e frutadas cítricas já os vinhos de guarda apresentam 

notas tostadas (TOGORES, 2011; VCR, 2014). Em geral, os aromas predominantes 
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são os frutados, lembrando maçã, carambola e abacaxi (PUCKETTE; HAMMACK, 

2016). 

 

3.1.2 Safra da Uva 2021 no Rio Grande do Sul  
 

 A safra 2021 no Rio Grande do Sul foi de ótima qualidade devido as 

temperaturas mais baixas, permitindo o melhor equilíbrio entre acidez total e pH, 

sendo uma safra propícia para elaboração de vinhos base espumante. Estima-se que 

mais de 800 mil toneladas de uvas tenham sido colhidas durante esta safra no Estado 

(GRIZZO, 2021).  

 

3.2 ELABORAÇÃO DE VINHOS BASE ESPUMANTE  
 

 A elaboração de vinhos base espumante segue a maior parte do processo da 

elaboração de um vinho branco tranquilo. Entretanto, nos vinhos base se busca uma 

maior elegância e aromas agradáveis. Etapas como a colheita das uvas e a 

prensagem requerem maior cuidado, evitando dilaceração nas bagas e pressões altas 

no processo de prensagem (BLOUIN; PEYNAUD, 2003). 

 Para a obtenção de um vinho base de qualidade, algumas medidas precisam 

ser adotadas. No vinhedo, a relação cacho/planta é menor e a colheita de uvas é 

realizada de forma manual e colocadas em caixas plásticas com capacidade de até 

20 kg. Já no processamento, a prensagem deve ter um rendimento de no máximo 

60%, visto que se deseja extrair apenas o líquido da polpa da uva. Após a prensagem, 

o mosto deve ser clarificado para iniciar a fermentação alcoólica, que deve ocorrer em 

temperaturas controladas (18 a 20ºC) (TOGORES, 2011).   

 

3.2.1 Recepção e Prensagem de Uvas  
 

 O transporte das uvas é realizado em caixas plásticas com capacidade de 18 

kg. Quando as uvas chegam na vinícola, realiza-se a pesagem do veículo utilizado 

para o transporte e coleta-se uma amostra da carga a fim de verificar a maturação e 
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qualidade da uva. Após esses procedimentos, a uva é descarregada e alocada perto 

dos funis das prensas (TOGORES, 2011).   

 A prensagem das uvas ocorre em prensas pneumáticas com membranas e 

deve-se evitar ao máximo o contato da polpa com o bagaço de uva. O processo ocorre 

de forma automática, ou seja, é possível programar o intervalo de pressões. Isso 

permite a separação do mosto gota obtido em menores pressões, com pH mais baixo, 

acidez total mais alta e características aromáticas agradáveis, do mosto prensa, 

extraído com pressões maiores, resultado em um líquido com menor qualidade 

organoléptica e características físico-químicas como menor acidez e pH elevado. Em 

geral, para uvas brancas frescas, utiliza-se pressões de 0,7 a 7,0 kg.cm-2 para 

extração do mosto gota e de 7,0 à 10,0 kg.cm-2 para o mosto prensa (RIBÉREAU-

GAYON et al., 2003).  

 Para a obtenção de mostos base espumante, as uvas são prensadas de forma 

inteira, ou seja, com a presença do ráquis, evitando assim o rompimento da casca da 

baga de uva. Esse método permite a obtenção de um líquido de qualidade, com 

características sensoriais varietais, um valor de pH e conteúdo de polifenóis mais 

baixo (TOGORES, 2011). 

 Durante a prensagem, adiciona-se SO2 para evitar oxidações do mosto. A 

adição do antioxidante é necessária para inibir o desenvolvimento das leveduras 

naturalmente presentes nas uvas. As dosagens variam de acordo com a sanidade da 

uva, mas em geral, utiliza-se uma dose média de 50 mg.L-1 que é adicionado durante 

o escorrimento do líquido da prensa. Também se adiciona nessa etapa a enzima 

pectolítica, responsável por realizar a hidrólise da pectina presente nas uvas, 

facilitando o processo de clarificação dos mostos (BLOUIN; PEYNAUD, 2003; 

TOGORES, 2011).  

 

3.2.2 Tratamentos Pré-fermentativos  

 

 O mosto gota extraído da prensagem é encaminhado para um tanque no qual 

serão realizadas as etapas pré-fermentativas: atuação da enzima pectolítica, 

clarificação do mosto e correções nutricionais para as leveduras (GIOVANNINI; 

MANFROI, 2009).  Para esses processos, indica-se o uso de tanques com sistema de 
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frio, pois a refrigeração inibe a oxidação do mosto além de favorecer a atuação da 

enzima e dos clarificantes utilizados para limpar o mosto. Além disso, temperaturas 

próximas à 12°C ajudam a inibir o início da fermentação alcoólica por parte das 

leveduras presentes nas uvas (TOGORES, 2011). 

 A etapa de clarificação dos mostos ocorre após a atuação da enzima 

pectolítica. Esse processo consiste em eliminar as partículas sólidas presentes nos 

mostos com o uso de clarificantes minerais e proteicos. Além disso, existem dois 

métodos de realizar o processo: método estático, apenas com o uso de clarificantes e 

frio; e método dinâmico com o uso de clarificantes e equipamentos, como por exemplo, 

centrifugas e flotadores (TOGORES, 2011).  

 A clarificação é uma etapa muito importante na elaboração de vinhos pois, ao 

eliminar as sujidades do mosto, a futura formação de aromas herbáceos é inibida. 

Além disso, a carga microbiana reduz consideravelmente e restos de pesticidas, que 

podem prejudicar a fermentação, também são eliminados. Agregado a isso, o 

processo permite a obtenção de mostos aromaticamente mais frescos e frutados. A 

desvantagem do processo é a redução do conteúdo nitrogenado do mosto, sendo 

necessário a correção nutricional antes do início da fermentação alcoólica (BLOUIN; 

PEYNAUD, 2003; TOGORES, 2011).   

 Apesar da uva e do mosto possuírem quantidades de nutrientes que servem 

como fonte de alimento para as leveduras, em geral, a dose não é suficiente para 

garantir nutriente durante todo o processo, podendo ocasionar aromas desagradáveis 

de redução. Por isso, a análise e avaliação do nitrogênio prontamente assimilável é 

importante uma vez que possibilita a correção nitrogenada antes do processo de 

fermentação iniciar. O fosfato na forma de H2PO4
- é a fonte de nutrição para o 

crescimento das leveduras (MARGALIT, 1997).  

 

3.2.3 Leveduras 
 

 As leveduras são conhecidas como os agentes responsáveis pelo processo 

fermentativo dos mostos de uva, que ocorre interior de sua célula (BLOUIN; 

PEYNAUD, 2003). São elas que transformam os açúcares do mosto de uva em álcool 

e gás carbônico. As leveduras mais conhecidas e utilizadas para as fermentações de 
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mostos e vinhos são as Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces cerevisiae 

bayanus, apesar de existirem diversas outras leveduras capazes de realizar o 

processo. As leveduras são selecionadas de acordo com a sua tolerância ao álcool, 

dióxido de enxofre, adaptação a temperatura e pH do meio e por sua capacidade de 

interferir no aroma do produto (MARGALIT, 1997).     

 As leveduras são classificadas como fungos unicelulares. Existem mais de 600 

espécies, mas as Saccharomyces cerevisiae são as mais conhecidas e notáveis no 

setor enológico. As espécies se diferenciam pela morfologia e características 

fermentativas, algumas são mais eficientes no processo fermentativo e outras 

possuem maior formação de compostos aromáticos (BLOUIN; PEYNAUD, 2003). 

 Para a condução da fermentação alcoólica, em geral, são inoculadas leveduras 

selecionadas no meio fermentativo, o que garante uma segurança fermentativa e 

melhor controle da etapa. Nas uvas, são encontradas a maior gama de leveduras, 

entretanto, a baixa quantidade e a insegurança ao longo da fermentação, fazem com 

que poucos lotes sejam fermentados exclusivamente com leveduras naturalmente 

presentes nas uvas. Recentemente, com as novas tecnologias, alguns vinhos são 

fermentados com mais de uma espécie, chamada de co-inoculação, permitindo a 

complexidade do vinho (MARLALIT, 1997; BLOUIN; PEYNAUD, 2003). 

 Na escolha das leveduras que irão realizar o processo de fermentação alcoólica 

o fator killer das cepas deve ser observado para evitar problemas durante a 

fermentação. O fator killer são toxinas presentes em algumas cepas de leveduras que 

são letais para outras espécies utilizadas. Em geral, existem as espécies capazes de 

inibir o desenvolvimento de outras, as espécies sensíveis a outras leveduras e as 

espécies neutras (LEPE, 1997) 

 

3.2.3.1 Saccharomyces cerevisiae 
 

 As leveduras Saccharomyces cerevisiae são mais utilizadas durante o 

processo pela rápida dominância no meio e eficiência na transformação dos açúcares 

(BLOUIN; PEYNAUD, 2003). É uma das espécies com maior tolerância ao álcool, 18% 

v/v, e por esse motivo tem bons resultados na fermentação completa. Além disso, é 



26 

  
 

muito utilizada em casos de paradas de fermentação ou para finalizar fermentações 

com quantidades elevadas de açúcares (TOGORES, 2011). 

 

3.2.3.2 Torulaspora delbrueckii 
 

 As leveduras Torulaspora delbrueckii são células esféricas e elipsoidais, de 

tamanho menor do que as S. cerevisiae (BENITO, 2018). São as primeiras leveduras 

do gênero não-Saccharomyces a serem comercializadas para conduzir fermentações 

alcoólicas em mostos, agregando aroma e sabor ao vinho (JOLLY et al, 2019).  

 O uso dessas leveduras na fermentação alcoólica agrega qualidade aromática 

ao vinho, pois produz um teor considerável de ésteres que lembram aromas frutados. 

Entretanto, em geral, as leveduras T. delbrueckii não são capazes de fermentar todo 

o açúcar presente no mosto da uva, por isso, é recomendado o uso de co-inoculação 

com uma levedura compatível com as S. cerevisiae (BENITO, 2018). 

 Na comunidade científica, já é sabido que fermentações mistas usando 

inoculação controlada de S. cerevisiae e leveduras não-Saccharomyces representam 

um caminho viável para melhorar a complexidade e realçar as características 

particulares e específicas de vinhos. Conforme trazido por Ciani (et al., 2009), os 

estudos têm destacado o papel importante da concentração de oxigênio na 

sobrevivência de algumas leveduras não Saccharomyces durante a fermentação, 

como Torulaspora delbrueckii, que na presença de altas concentrações de células 

viáveis de S. cerevisiae, pode ter seu crescimento inibido. Portanto, o prévio estudo 

da co-fermentação entre as leveduras torna-se fundamental visando o ganho 

aromático do produto.   

 

3.2.4 Fermentação Alcoólica  
 

 A fermentação alcoólica consiste na transformação do açúcar em álcool e gás 

carbônico, além de ser responsável pela formação de diversos compostos 

secundários que compõe e interferem nas características do produto final. Durante a 

fermentação alcoólica ocorrem diversas transformações enzimáticas, podendo haver 

até 2.000 sistemas atuando nas leveduras. Exemplo disso é a formação dos ésteres 



27 

  
 

e álcoois superiores, fatores que interferem nos aromas dos vinhos (BLOUIN; 

PEYNAUD, 2003; GIOVANNINI; MANFROI, 2009). 

 Alguns fatores devem ser levados em consideração para a realização de uma 

boa fermentação alcoólica: utilização de leveduras de qualidade; uso de aditivos de 

fermentação responsáveis pela nutrição das leveduras e por último e muito importante 

o controle de fermentação. Sobre esse último tópico, o controle de temperatura é o 

ponto crucial. Recomenda-se, para a elaboração de vinhos brancos, a utilização de 

temperaturas abaixo dos 20°C, sendo indicado temperaturas entre 15 e 18°C, 

permitindo assim a formação dos ésteres através do metabolismo das leveduras 

(GIOVANNINI; MANFROI, 2009; TOGORES, 2011). A nutrição nitrogenada do mosto 

é um fator importante para o bom desenvolvimento da fermentação alcoólica. O 

nitrogênio prontamente assimilável para as leveduras deve estar presentes em 

concentrações médias de 150 mg.L-1, sendo possível realizar a correção com fosfato 

caso a concentração do mosto seja inferior (BLOUIN, PEYNAUD, 2003). 

 Durante a fermentação alcoólica compostos secundários são formados pelo 

metabolismo das leveduras, como os álcoois superiores e os ésteres. Os álcoois 

superiores são formados pela transformação dos aminoácidos das uvas, ou daqueles 

formados pela levedura e de forma geral, apresentam maiores concentrações em 

fermentações de mostos muito turvos ou sem controle de temperatura. Já os ésteres 

são formados pela ação das enzimas esterases presentes nas leveduras que, através 

da reação entre os ácidos e álcoois formam os ésteres (BLOUIN, PEYNAUD, 2003).  

 Alguns enólogos optam pelo uso de bentonite durante a fermentação alcoólica, 

como coadjuvante de fermentação, a fim de propiciar a estabilidade proteica do vinho. 

A bentonite é o insumo utilizado para esse objetivo. É um clarificante mineral, de carga 

negativa, possibilitando a floculação das partículas coloidais de proteínas. Indica-se 

seu uso no mosto em vez de utilizar no vinho, pois ainda não há uma quantidade 

significativa de compostos voláteis (GIOVANNINI; MANFROI, 2009). 

 

3.2.5 Tratamentos pós-fermentativos  
 

 Para manter a qualidade do vinho obtido até o processo de fermentação 

alcoólica, existem etapas pós-fermentativas essenciais a serem empregadas. Logo 
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após a fermentação alcoólica, deve-se esperar a decantação das borras formadas 

durante a etapa, para então realizar uma trasfega, que consiste na separação das 

borras fermentativas do vinho (GIOVANNINI; MANFROI, 2009).  

 Outro ponto crucial é evitar o contato do vinho com oxigênio, agente oxidante 

do produto. Para isso, realiza-se a operação de atesto, que consiste em encher o 

recipiente no qual o vinho se encontra até a máxima capacidade. Nessa etapa, 

correções de SO2, se fazem necessárias visando evitar oxidações e contaminações. 

E por fim, a estabilização tartárica que é a técnica que utiliza frio para cristalizar os 

sais presentes no vinho (GIOVANNINI; MANFROI, 2009). 

 

3.2.6 Dióxido de Enxofre  

 

  O dióxido de enxofre, conhecido como SO2 é um conservante 

amplamente utilizado na indústria de alimentos, conhecido pelas suas propriedades 

antissépticas e antioxidantes. É um gás com forte odor característico. De acordo com 

a dose empregada e o pH do vinho, o SO2 é capaz de destruir e inativar leveduras e 

bactérias láticas e acéticas. Além disso, é capaz de atuar sobre algumas enzimas que 

podem causar danos nos mostos e nos vinhos ao longo do processo de elaboração 

(BLOUIN; PEYNAUD, 2003; MARGALIT, 1997). 

 Entretanto, apesar de seus efeitos benéficos na conservação, é necessário 

alguns cuidados nas doses empregadas, pois em doses altas é possível perceber a 

presença do mesmo no aroma do vinho, deixando-o reduzido, com aromas de 

sulfídrico (BLOUIN; PEYNAUD; 2003). Segundo a RDC nº 123/2016, fica permitido o 

uso em vinhos e espumantes, com a dose máxima de 300 mg.L-1 de SO2 total 

(ANVISA, 2016).  

 

3.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  
 

 A qualidade dos vinhos e espumantes está relacionada também com os 

parâmetros físico-químicos do produto ao longo de todo processo produtivo. 

Considerando isso, é extremamente importante o controle da acidez total, acidez 

volátil, pH dentre outros parâmetros na elaboração e maturação. Para isso utilizam-se 
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metodologias laboratoriais confiáveis a fim de atender os padrões de identidade e 

qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) (RIZZON, 2010).  

 A realização de análises físico-químicas em vinhos é uma técnica realizada 

desde o início do século 19. Elas são um dos fatores utilizados na caracterização da 

qualidade dos vinhos e derivados, pois estão relacionadas com a cor e a estrutura do 

produto, além de poderem indicar possíveis alterações indesejadas (RIZZON, 2010).  

 

3.4 AROMAS DO VINHO - ÉSTERES E ÁLCOOIS SUPERIORES 

 

 Os aromas do vinho originam-se de três fontes: a uva, matéria-prima para o 

processo; métodos de elaboração (fermentação alcoólica e malolática); e por fim os 

aromas oriundos do processo de amadurecimento dos vinhos (MARGALIT, 1997; 

MIELE, 2006).  Os aromas primários, que são os aromas provenientes das uvas, se 

formam durante o processo de maturação da fruta, especialmente na fase final e são 

resultado da síntese de compostos químicos realizada pela própria uva (GIOVANNINI; 

MANFROI, 2009).  

 Os aromas secundários, formados durante a fermentação alcoólica pelo 

metabolismo da levedura dependem da cepa e das técnicas de elaboração 

empregadas, como por exemplo o controle de temperatura, no qual as temperaturas 

mais baixas permitem uma menor perda de compostos voláteis (LEPE, 1997).  

 Conhecida como reação de Ehrlich é a reação na qual se formam os álcoois 

superiores através da transformação dos aminoácidos das uvas pelas leveduras, 

resultando em diversos álcoois superiores com mais de dois carbonos, como por 

exemplo o álcool propílico e amílico (RIBÉREAU-GAYON et al., 2003; BLOUIN; 

PEYNAUD, 2003). A formação desses compostos pela levedura está ligada ao 

catabolismo dos aminoácidos e as sínteses pelas vias dos ácidos cetônicos 

correspondentes que são formados no metabolismo dos açúcares. Alguns fatores 

como pH alto, temperaturas de fermentação elevadas e contato com oxigênio são 

fatores que contribuem para uma maior formação dos álcoois superiores (RIBÉREAU-

GAYON et al., 2003) 
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 Já os ésteres, principais contribuintes para a composição aromática e gustativa 

do vinho, são formados pela reação de esterificação entre ácidos e álcoois, através 

da ação de enzimas esterases das leveduras (BLOUIN; PEYNAUD, 2003). Os ésteres 

se encontram em baixas quantidades nas uvas, sendo a maior concentração formada 

durante a fermentação alcoólica. Quanto mais baixa a temperatura da fermentação 

alcoólica maior será a concentração final dos ésteres que se formam durante o 

processo (RIBÉREAU-GAYON et al., 2003) 

 

3.4.1 Co-inoculação de leveduras: uso de Torulaspora delbrueckii e 

Saccharomyces cerevisiae  
 

 O uso da combinação diferentes espécies de leveduras para a fermentação 

alcoólica tem sido alvo de estudos nos últimos anos com o objetivo de elaborar vinhos 

com uma diversidade aromática. Estudos sugerem o uso da levedura T. delbrueckii e 

S. cerevisiae visando que esta fermentação conjunta permite encontrar perfis 

aromáticos diferenciados, com uma maior produção de compostos aromáticos quando 

comparados com fermentações unicamente realizadas S. cerevisiae (ZHANG et al., 

2018).  

 Quando se utiliza realiza uma fermentação com co-inoculação de diferentes 

espécies de leveduras, é necessário cuidar com o fator killer que algumas leveduras 

possuem. Esse fenômeno ocorre com a liberação de uma proteína por parte da 

levedura que cessa a atividade das demais presentes no meio, a menos que a outra 

espécie seja tolerante (BLOUIN; PEYNAUD, 2003). 

 A utilização dessas duas espécies de leveduras na fermentação alcoólica, 

iniciando com a T. delbrueckii e posterior inoculação da S. cerevisiae permite a 

elaboração de vinhos completamente diferentes do que a tradicional inoculação de 

apenas um gênero. Destacam-se as diferenças no perfil sensorial e nas propriedades 

químicas dos produtos (AZZOLINI et al., 2014). 

 

3.5 ANÁLISE SENSORIAL 
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 A análise sensorial no setor de alimentos e bebidas é uma técnica fundamental 

para assegurar a satisfação do consumidor, permitindo a elaboração de novos 

produtos com qualidade e aceitação (TEIXEIRA, 2009). 

 A metodologia de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) tem como objetivo 

quantificar a intensidade de cada atributo sensorial, previamente selecionado, de uma 

amostra. Esse método permite estabelecer semelhanças e diferenças entre os 

produtos avaliados e para isso deve contar com um grupo de julgadores treinados e 

familiarizados com o produto em questão (ABNT, 2019). Essa metodologia pode 

avaliar todos os atributos sensoriais do produto utilizando escalas não estruturadas 

na qual o avaliador indica na reta a intensidade do atributo em questão (DUTCOSKY, 

2011).   

 Os aromas e gostos dos vinhos são quesitos que variam da pessoa que está 

realizando a degustação dos mesmos (MARGALIT, 1997). Os quesitos que, em geral, 

são avaliados em um vinho são visual, olfativo e gustativo. O quesito olfativo é um dos 

mais importantes, pois permite detectar as substâncias aromáticas solúveis presentes 

na amostra, desde que estas sejam superiores ao limiar de percepção da molécula 

em questão. O quesito gustativo também é de extrema importância na avaliação de 

um vinho pois permite avaliar a composição e as características do vinho. São 

descritores olfativos de um vinho: aromas florais, especiarias, frutados, herbáceos, 

vegetais, químico, oxidado, aromas indesejados dentre outros. No que diz respeito ao 

gustativo, são avaliados a acidez, estrutura, intensidade, equilíbrio tipicidade varietal, 

gostos indesejados e qualidade geral (MIELE, 2006).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

  

 Nesse capítulo serão descritos detalhadamente os materiais e metodologias 

utilizadas na realização desta dissertação. O mesmo experimento realizado na safra 

de 2021 foi realizado em 2020, entretanto, devido a uma contaminação de bactérias 

láticas, após a fermentação alcoólica, e realizaram a fermentação malolatica nos 

vinhos o experimento precisou ser repetido. O mosto utilizado foi o gota e os 

tratamentos foram realizados em triplicata.  

 

4.1 UVAS CHARDONNAY 

 

 As uvas foram colhidas no dia 27 de janeiro de 2021, nos vinhedos próprios da 

empresa Moët Hennessy do Brasil, que estão localizados na cidade de Encruzilhada 

do Sul. A colheita foi manual, sendo as uvas colocadas em caixas plásticas com 

capacidade de 18 kg, transportadas em caminhões até a cidade de Garibaldi, onde foi 

realizada a etapa de processamento.  

 

4.2 MOSTO: PRENSAGEM E TRATAMENTOS PRÉ-FERMENTATIVOS 
 

 Todo o processamento das uvas e elaboração do vinho base espumante 

ocorreu nas dependências da vinícola Moët Hennessy do Brasil, localizada na cidade 

de Garibaldi. A empresa dispõe de toda estrutura e insumos necessários para a 

realização do experimento, permitindo assim a proximidade do mesmo com a 

realidade, utilizada anualmente na safra da uva, para elaboração de vinhos base 

espumante.  

 O mosto utilizado foi oriundo de uma prensagem inteira de 10.200 kg de uvas 

da variedade Chardonnay resultando em 5.900 litros de mosto gota. Durante a 

prensagem das uvas, o mosto foi separado em gota e prensa, sendo diferenciados 

pelas pressãos utilizadas nas prensas pneumáticas e com diferenças físico-químicas 

e qualitativas. O mosto gota foi extraído por primeiro, com a pressão máxima de 0,80 

bar e rendimento aproximado de 60%. Após o início da prensagem, adicionou-se 

enzima pectolítica (2 mL.hL-1), visando a hidrólise das pectinas naturalmente 
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presentes na uva, e dióxido de enxofre (40 mg.hL-1), visando inibir o início da 

fermentação alcoólica por meio de leveduras naturais da uva.  

 Conforme as bagas foram prensadas, o mosto que escorreu da prensa foi 

conduzido para tanques de inox com capacidade de 7.500 litros e controle de 

temperatura, a fim de facilitar os processos de atuação da enzima pectolítica e da 

clarificação do mosto. Ao final da prensagem, uma amostra foi coletada no tanque 

para a realização das análises físico-químicas, que se encontram na tabela 01. Após 

a atuação completa da enzima pectolítica no mosto, comprovada por análise 

laboratorial, iniciou-se o processo de clarificação para remover as partículas 

grosseiras presentes no meio. A clarificação do mosto foi realizada através de flotação 

e adição dos clarificantes sílica e gelatina, nas dosagens de 50 mL.hL-1 e 7 g.hL-1, 

respectivamente.  

 Após a clarificação, o mosto estava apto para iniciar a fermentação alcoólica. 

Nesse caso, foram separados, em um tanque dissolvedor 200 litros de mosto. Nesse 

momento, foi realizada uma análise de nitrogênio prontamente assimilável, visando 

realizar a correção nutricional do mosto com fosfato, visto que o nitrogênio é o principal 

nutriente consumido pela levedura facilitando seu crescimento e reprodução. 

 

4.3 TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS  

 

 O experimento foi composto por 5 tratamentos realizados em triplicata, sendo: 

● Tratamento 1 (ScA): Fermentação conduzida pela levedura Saccharomyces 

cerevisiae bayanus marca comercial A; 

● Tratamento 2 (ScB): Fermentação conduzida pela levedura Saccharomyces 

cerevisiae marca comercial B; 

● Tratamento 3 (ScA+Td): Fermentação conduzida por 72 horas com a levedura 

Torulaspora delbrueckii e posterior adição da levedura Saccharomyces 

cerevisiae bayanus marca comercial A; 

● Tratamento 4 (ScB+Td): Fermentação conduzida por 72 horas com a levedura 

Torulaspora delbrueckii e posterior adição da levedura Saccharomyces 

cerevisiae marca comercial B; 
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● Tratamento 5 - Padrão (ScA+Bentonite): Fermentação conduzida pela levedura 

Saccharomyces cerevisiae bayanus marca comercial A com adição de 

bentonite (dose 18 g.hL-1). Esse tratamento foi realizado pois é o padrão 

utilizado pela empresa.  

 Após a correção de fosfato, o mosto foi dividido em três partes, a fim de separar 

as três leveduras, visando a adição homogênea do pé de cuba em cada tratamentos 

e repetições. Desta forma, foram utilizados três recipientes com volumes 

proporcionais ao necessário para cada leveduras. A inoculação de S. cerevisiae nos 

tratamentos 3 e 4 após 72 horas segue o proposto por Ferreira (2019) e Viana (et al, 

2018).  

 

4.4 PÉ DE CUBA 

 

 No setor de enologia, se chama de pé de cuba, a mistura de mosto com 

leveduras seca ativas. O preparo do pé de cuba requer cuidados e segue passos 

restritos para que as leveduras se adaptem ao meio fermentativo. Os pés de cuba 

foram preparados simultaneamente visando evitar tempos de fermentação distintos. 

 

4.4.1 Levedura não-Saccharomyces – Torulaspora delbrueckii 

 

 A dose utilizada para a levedura não-Saccharomyces foi de 30 g.hL-1. O pó foi 

dissolvido em 100 mL de água à 27ºC permanecendo em repouso por 20 minutos. 

Posteriormente, adicionou-se 100 mL de mosto à 22ºC e repouso de 10 minutos. Por 

fim, adicionou-se 800 mL de mosto à 18ºC e colocou-se o volume final no recipiente 

3, esperando uma hora antes do enchimento dos recipientes de fermentação.  
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Figura 02 - Visualização microscópica da levedura Torulaspora delbrueckii. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

4.4.2 Levedura Saccharomyces cerevisiae – Marcas Comerciais A e B 
 

 Para as duas leveduras Saccharomyces cerevisiae foi utilizada a dose de 30 

g.hL-1. A levedura comercial A pertence ao gênero Saccharomyces cerevisiae 

bayanus e a levedura comercial B ao gênero Saccharomyces cerevisiae. O pó de 

levedura foi pesado e dissolvido inicialmente em 100 mL de água à 37ºC e deixado 

em repouso por 20 minutos. Após esse período, 500 mL de mosto à 30ºC foram 

adicionados a mistura permanecendo em repouso por 35 minutos. Por fim, os pé de 

cuba foram adicionados nos recipientes 1 e 2 e, após uma hora de adaptação, foram 

enchidos os recipientes de fermentação. 

Figura 03 - Visualização microscópica das leveduras Saccharomyces cerevisiae. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

4.5 FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA  
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 A fermentação ocorreu em recipientes de vidro com capacidade de 4,6 litros, 

entretanto, apenas 4,2 litros foram fermentados, uma vez que durante a fermentação 

alcoólica o mosto precisa de um volume no vazio para possibilitar a fermentação das 

leveduras evitando que a espuma de fermentação extrapole o volume do recipiente. 

Após o enchimento dos garrafões, os tratamentos foram colocados em uma caixa com 

solução hidroalcóolica, para o controle de temperatura, visando mantê-la entre 16 e 

18°C. Para isso, a cada duas horas a temperatura da solução hidroalcóolica era 

verificada, de forma manual, utilizando termômetros digitais.  

Figura 04 - Disposição dos recipientes para a fermentação alcoólica com controle de 
temperatura. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 O acompanhamento da fermentação alcoólica foi por perda de gás carbônico. 

Diariamente, os garrafões eram pesados no mesmo horário. Uma vez por semana, foi 

realizada uma análise de densidade para acompanhar a fermentação de forma mais 

precisa. Quando a densidade estava próxima de 1,0 g.cm-3, foram realizadas análises 

de açúcar residual e quando este ficou próximo de 2 g.L-1, contatou-se final de 

fermentação.  

 

4.6 ETAPA PÓS-FERMENTATIVA 

 

 Os tratamentos apresentaram tempos diferentes de fermentação, conforme já 

esperado, isso ocorre uma vez que cada levedura possui uma adaptação diferente ao 



37 

  
 

meio fermentativo. Quando os valores de açúcar residual dos tratamentos estavam 

próximos de 2 g.L-1, foram coletados 500 mL de amostra para realizar as análises 

físico-químicas de acidez total, acidez volátil, SO2 livre e total, pH, teor alcoólico, teor 

de ácido málico e densidade.  

 Finalizada a fermentação alcoólica de cada tratamento, os garrafões foram 

armazenados, durante 10 dias, em temperatura de 6°C, com o objetivo de decantar 

as borras de fermentação e inibir o desenvolvimento de outros microrganismos. Ao 

terminar o período, foi realizada uma trasfega, separação de sólido (borras) do líquido 

(vinho), do garrafão de fermentação para um garrafão limpo. Nessa etapa, foi 

adicionada 30 mg.L-1 de SO2 e 15 g.hL-1 de lisozima, para inibir o desenvolvimento 

das bactérias láticas. Os garrafões foram vedados com rolha e armazenados em local 

fresco ao abrigo de luz, onde permaneceram por 15 dias para então serem 

engarrafados.  

 No momento do engarrafamento, foram realizadas as análises de SO2 livre e 

total de cada tratamento e suas repetições visando corrigir os tratamentos para que o 

SO2 livre ficasse próximo de 25 mg.L-1. Os vinhos foram engarrafados em garrafas 

verdes e vedados com bidule e tampa corona. Um mês após a data de 

engarrafamento, foram realizadas novamente SO2 livre e total visando uma última 

possível correção, se necessário.  

 

4.7 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

 As análises físico-químicas foram realizadas no mosto, nos vinhos após a 

fermentação alcoólica e após 2 meses de garrafa. São elas: acidez total, acidez volátil, 

açúcares redutores, cromatografia em papel, densidade, pH, SO2 livre e total e teor 

alcoólico e teor de ácido málico. Todas as análises foram realizadas no Laboratório 

de Análises Físico-químicas da Moët Hennessy do Brasil (Chandon).  

 

4.7.1 Acidez Total 
 

 A acidez total determina a quantidade dos ácidos presentes em uma amostra 

neutralizada ao pH 7,0. Para a determinação da acidez total é realizada uma titulação 
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da amostra com NaOH 0,1 N com unidade de medida expressa em g.L-1 de H2T, g.L-

1 de H2SO4 ou em meq.L-1 (RIZZON, 2010).  

 A análise de acidez total foi realizada utilizando 5 mL de amostra, adicionado 

de duas gotas de azul de bromotimol e posterior titulação com NaOH 0,1N até a 

obtenção da coloração esverdeada (RIZZON, 2010). 

 Cálculo (expresso em g.L-1 de H2SO4): 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑁𝑎𝑂𝐻 0,1𝑁 

 

4.7.2 Acidez Volátil 
 

 É a soma dos ácidos graxos da série acética presentes em uma amostra. O 

método de determinação da acidez volátil é através da destilação de um volume de 

amostra e posterior titulação oxi-redutiva. A unidade de medida é expressa em g.L-1 

de ácido acético (CH₃COOH) ou meq.L-1 (RIZZON, 2010).  

 A análise de acidez volátil foi realizada no destilador Gibertini. Para a 

determinação, colocou-se 20 mL de amostra no balão do equipamento, que ao final 

da destilação coletou 250 mL para serem titulados com NaOH 0,1N e indicador 

fenolftaleína até o ponto de viragem rosa claro (V1). Após, o titulado foi neutralizado 

com H2SO4 3N, adicionado de indicador amido 2% e titulado com iodo 64N até o ponto 

de viragem azulado (V2), esse procedimento foi realizado duas vezes (V3), com 

neutralização com bórax entre as etapas (CHANDON, 2020).  

 Cálculo (expresso em g.L-1 CH₃COOH): 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙

= ((𝑉1 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑁𝑎𝑂𝐻 0,1𝑁)

−  (𝑉2 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑥 1,56 / 10) – (𝑉3 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑥 1,56 

/ 20)) 𝑥 0,30 

 

4.7.3 Açúcares Redutores 
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 Define-se como açúcares redutores aqueles que, quando aquecidos em meio 

alcalino e com a presença de metais, possuem capacidade oxidativa dos metais 

(RIZZON, 2010).  

 A metodologia utilizada para a análise foi a titulação com Fehling AB, de acordo 

com o Manual de Laboratório da empresa (CHANDON, 2020). Em um Erlenmeyer, 

adicionou-se 5 mL de Fehling A e 5 mL de Fehling B, três gotas de solução anti-

espumante e completou-se o volume até 50 mL com água destilada. O erlenmeyer foi 

colocado em aquecimento e quando iniciar o processo de fervura, realizou-se a 

titulação com a amostra. Logo após o início da titulação, a coloração azulada do 

erlenmeyer desapareceu, então adicionou-se 2 gotas de azul de bromotimol 1% até o 

ponto de viragem.  

 Cálculo (expresso em g.L-1): 

𝐴çú𝑐𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 =  𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐴𝐵 / 𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎çã𝑜 

 

4.7.4 Cromatografia em Papel  
 

 A cromatografia em papel é uma análise semiquantitativa utilizada para avaliar 

os teores de ácido málico e láticos presentes em um vinho. No papel indicado, foi 

adicionada uma gota da amostra e o papel foi colocado em solução para ocorrer a 

corrida cromatográfica, na qual, ao final, foi possível identificar os ácidos tartárico, 

málico e lático (RIZZON, 2010).  

 

4.7.5 Densidade 

 

 A densidade é a relação da massa volumétrica do vinho em relação a massa 

volumétrica da água à 20ºC. A unidade de medida da densidade é em g.mL-1 ou em 

g.cm-3. Para a medição desse parâmetro utiliza-se densímetros e termômetro para 

correção do resultado encontrado em relação a temperatura da amostra (RIZZON, 

2010).   

 Para essa análise utilizou-se densímetros da marca INCOTERM calibrados 

anualmente. A amostra foi colocada em uma proveta e então se insere o densímetro 
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para fazer a medição, após verificou-se a temperatura para fazer a correção da 

temperatura em função da leitura de densidade.  

 

4.7.6 pH 
 

 O pH, potencial hidrogeniônico, determina a quantidade de íons de hidrogênios 

livre dissolvidos na amostra. A medição ocorre através de um equipamento medidor 

de pH providos de eletrodos ou sondas de referência e medição (RIZZON, 2010).  

 A análise de pH foi realizada no equipamento SevenCompact S220 da Mettler 

Toledo com sonda medidora de pH e conversão automática do resultado em função 

da temperatura da amostra.  

 

4.7.7 SO2 livre e total 

 

 O dióxido de enxofre é encontrado em duas formas nos vinhos, na forma livre 

e combinada, que somadas, resultam no SO2 total. A técnica da análise consiste na 

acidificação do meio para a análise de SO2 livre e de alcalinização para o SO2 

combinado, para posterior titulação com iodo em ambos os casos (RIZZON, 2010).  

 A metodologia, seguindo o Manual de Laboratório da empresa (CHANDON, 

2020), foi: pipetar 50 mL de amostra em um Erlenmeyer, adicionar 3 gotas de indicador 

amido 2%, adicionar 3 mL de H2SO4 3N e titular com iodo 64N até o ponto de viragem. 

Após, adicionar 10 mL de KOH 2,5N, tampar o Erlenmeyer e esperar 6 minutos, 

adicionar 10 mL de H2SO4 3N até o ponto de viragem. 

 Cálculo (expresso em mg.L-1): 

𝑆𝑂2  𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 =  𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑥 10 

𝑆𝑂2  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑎 + 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎) 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑥 10 

 

4.7.8 Teor Alcoólico  
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 O teor alcoólico é definido pela quantidade de álcool presente em 100 litros da 

amostra. O método analítico utilizado é o de destilação de um determinado volume e 

posterior realização da leitura do destilado com alcoômetro e a unidade de medida é 

expressa em ºGL ou % v/v (RIZZON, 2010).  

 Para a análise foi utilizado o equipamento GIBERTINI para a destilação de 200 

mL de amostra, coletando-se aproximadamente 2/3 do volume. Após, o volume do 

balão foi completado com água destilada, transferido para uma proveta e realizada a 

leitura com alcoômetro INCOTERM, com escala de 10 a 20 %v/v.  

 

4.7.9 Teor de Ácido Málico  

 

 Para a análise de ácido málico utilizou-se o kit enzimático da r-Biopharm no 

qual é possível determinar a concentração de ácido málico em uma amostra através 

de duas leituras em espectrofotômetro no comprimento de onda 340 nm.  

 Conforme o fabricante, a análise é realizada da seguinte forma: e uma cubeta 

de quartzo, pipetou-se 1,0 mL da solução (1), 0,20 mL da solução (2), 0,01 mL da 

solução (3), 0,10 mL da amostra, homogeneizou-se e esperou-se 3 minutos para 

realizar a leitura (A1). Após, adicionou-se 0,01 mL da solução (4), homogeneizou-se 

e foi aguardado 10 minutos para realizar a leitura (A2) no espectrofotômetro (r-

biopharm, 2021).                                                           

Cálculo do ácido málico (expresso em mg.L-1 C4H6O5): 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑀á𝑙𝑖𝑐𝑜 =  ((𝐴2 –  𝐴1) 𝑥 0,4725) 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 

 

4.8 ANÁLISE DE ÉSTERES E ÁLCOOIS SUPERIORES 
 

 A análise de ésteres e álcoois superiores foi realizada na Unipampa – Itaqui 

através da cromatografia gasosa.  

 

4.8.1 Extração dos compostos voláteis 
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 Os compostos voláteis foram determinados nos espumantes e mostos pela 

técnica de microextração em fase sólida por headspace (HS-SPME). Para a extração 

dos compostos voláteis foi utilizada a fibra DVB/Car/PDMS (Supelco®, Sigma-Aldrich, 

Saint Louis, Missouri, EUA; 50/30 μm, 1 cm de comprimento) previamente 

condicionada conforme recomendação do fabricante. Para análise das amostras, 

cerca de 50 mL foram desgaseificadas a 5 °C por 20 min em banho de ultrassom.  

 Em seguida, 5 mL de amostra foi adicionada de 30% m/v de cloreto de sódio e 

soluções de padrão interno [2-Pentanol, 4-methyl: 1000 μg/mL e 3-octanol: 86 μg/mL 

no volume de 30 e 20 μL, respectivamente, nas amostras de espumante e 10 μL para 

as amostras de mosto no modo Split. No modo splitless as soluções de padrão interno 

(2-Pentanol, 4-methyl: 85 μg/mL; 3-octanol: 8,6 μg/mL e 2-Pentanol, 4-methyl: 8,5 

μg/mL; 3-octanol: 8,6 μg/mL) foram adicionadas no volume de 10 μL nas amostras de 

espumante e mosto, respectivamente] em frascos de 20 mL e imediatamente selados 

com uma tampa de rosca contendo septo de politetrafluoroetileno (PTFE). A extração 

HS-SPME foi realizada a 35 °C, quando inicialmente as amostras foram mantidas por 

5 min para o estabelecimento do equilíbrio da temperatura (fibra não exposta), após a 

fibra SPME foi exposta ao headspace da amostra por 50 min para extração de 

compostos voláteis a mesma temperatura. Durante a análise a amostra foi 

homogeneizada com barra magnética. 

 

4.8.2 Determinação dos compostos voláteis 

 

 As análises semiquantitativas dos compostos voláteis foram realizadas em 

Cromatógrafo Gasoso acoplado ao Espectrômetro de Massas (GC/MS), Shimadzu 

Corporation QP-2010 Plus (Kyoto, Japão). A fibra contendo as moléculas voláteis 

adsorvidas foi dessorvida termicamente na porta do injetor a 250 °C por 10 min no 

modo split (razão 1:30) ou no modo splitless (1 min, razão 1:20). O hélio foi empregado 

como gás de arraste com velocidade limiar constante de 39,4 cm s-1. Os compostos 

voláteis foram separados usando uma coluna SupelcoWax 10 (30 m × 0,25 mm × 0,25 

μm; Supelco®, Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA). A programação de 

temperatura da coluna iniciou a 35 °C por 5 min, seguido de um aumento de 2 °C/min 

até atingir 80 °C, passando então a 230 °C com aumento de 5 °C/min, permanecendo 

em isoterma por 5 min. 
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 A temperatura da interface GC/MS e da fonte de ionização foram 230 e 200 °C, 

respectivamente. O analisador de massa quadrupolo foi operado no modo de 

varredura com uma faixa de massa de 35-350 m/z. Os compostos voláteis foram 

identificados por comparação dos espectros de massa do analito com aqueles 

encontrados na biblioteca espectral do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 

(NIST 05s); com a identificação positiva a partir de padrões de ésteres, cetonas, 

ácidos, álcoois, aldeídos e terpenos e, também foram identificados através do índice 

de retenção limiar experimental (LRI) do analito com o LRI teórico relatado na literatura 

(NIST, El-Sayed, 2018). Os LRIs experimentais foram calculados a partir dos tempos 

de retenção de uma série homóloga de alcanos (C8-C30) obtidos nas mesmas 

condições cromatográficas da amostra. A quantificação dos compostos voláteis foi 

realizada por meio de padronização interna com adição dos padrões internos 2-

Pentanol, 4-methyl e 3-octanol (Sigma-Aldrich). 

 

4.9 ANÁLISE SENSORIAL 

 

 A análise sensorial foi realizada no dia 09 de junho de 2021 no Laboratório de 

Análise Sensorial da Vinícola Miolo. O painel de julgadores foi composto por 13 

enólogos com ampla experiência em degustação de vinhos base espumante e com 

atuação média de 20 anos no setor de enologia.  

 A metodologia utilizada foi a Análise Sensorial Descritiva (ADQ) no qual foram 

avaliados dezesseis parâmetros, sendo nove quesitos olfativos e sete gustativos, além 

de uma avaliação global para cada amostra (Apêndice A). Os parâmetros olfativos 

avaliados foram: intensidade floral, frutas cítricas, frutas tropicais, frutas maduras, 

especiarias, nitidez aromática, qualidade aromática, complexidade aromática e 

aromas indesejados. Os quesitos olfativos avaliados foram: acidez, estrutura/volume 

de boca, equilíbrio, tipicidade varietal, qualidade, persistência e gostos indesejados.  

 Foram servidas três rodadas (triplicata) com cinco amostras cada, com 

aproximadamente 50 mL, disponibilizando-se água mineral para enxaguar as papilas 

gustativas entre as amostras. As amostras foram servidas em ordem aleatória e 

balanceada entre os julgadores. A temperatura de serviço foi de 10°C, conforme 
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recomendado por MIELE (2006). Durante a análise sensorial, comentários e notas não 

foram divulgados, bem como os tratamentos utilizados. 

 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

 As análises estatísticas realizadas, ANOVA e teste Tuckey, foram realizadas 

utilizando a ferramenta de análise de dados do Excel, a plataforma online StatIfrs, o 

programa Statistica e o programa Pirouette versão 3.11.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados serão apresentados e discutidos nos seguintes tópicos: 

acompanhamento da cinética fermentativa, análises físico-químicas, análises de 

ésteres e álcoois superiores e análise sensorial.  

 Na safra de 2020 foi realizado o mesmo experimento com os mesmos materiais 

e métodos. Entretanto, após a fermentação alcoólica ocorreu a fermentação 

malolática espontânea nos tratamentos, o que acabou impedindo a continuação do 

estudo. A fermentação malolática impediu a análise de formação de aromas pois 

interfere diretamente na composição aromática final do vinho. Para o andamento do 

projeto, na safra 2021, visando diminuir o risco de nova fermentação malolática, 

adaptou-se um controle de temperatura maior além de aumentar os cuidados de 

contaminação quando do manuseio dos equipamentos nos experimentos.  

 Apesar disso, em algumas discussões relacionadas a fermentação alcoólica e 

as análises físico-químicas optou-se por trazer ambos resultados, das safras 2020 e 

2021, visando avaliar e validar o comportamento das leveduras em relação a algumas 

análises físico-químicas.  

 

5.1 FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA  

  

 O acompanhamento da cinética fermentativa foi realizado através da perda de 

CO2, realizando a pesagem dos recipientes de fermentação a cada 24 horas. Quando 

o peso estabilizou, realizou-se uma análise de açúcar para determinar a data de final 

de fermentação.  

 A fermentação alcoólica iniciou no dia 28 de janeiro de 2021 e cada tratamento 

apresentou os seguintes tempos de fermentação: ScA: 19 dias; ScB: 21 dias; Td+ScA: 

25 dias; Td+ScB: 27 dias; e ScA+Bentonite: 19 dias. No gráfico 1, é possível 

acompanhar a cinética fermentativa dos 5 tratamentos, onde verifica-se os diferentes 

tempos de fermentação.  
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Gráfico 01 - Peso dos recipientes fermentativos durante o tempo de fermentação 
alcoólica do mosto Chardonnay Safra 2021. 

 
Fonte: autora (2021). 

  
Neste gráfico 01 é possível observar que os Td+ScA e Td+ScB demoraram um 

tempo maior até apresentarem uma queda significativa de peso. Isso se explica pois 

durante 3 dias (72 horas), o meio de ambos era constituído apenas pela levedura T. 

delbrueckii, que conforme literatura consultada, em geral, não tem uma taxa 

fermentativa alta. Já os tratamentos ScA e ScA+Bentonite apresentam uma curva 

semelhante, o que é explicado por se tratar da mesma levedura, S. cerevisiae 

bayanus. 

 Em seu experimento Gava (2017), utilizando mosto de corte Isabel e Bordô 

obteve uma curva inicial de fermentação semelhante para a levedura do gênero T. 

delbrueckii, relatou que a fermentação iniciou de forma efetiva apenas após 96 horas 

da inoculação da levedura no mosto. Ainda segundo o autor, as curvas de cinética 

fermentativa das leveduras dos gêneros S. cerevisiae e S. cerevisiae bayanus foram 

muito semelhantes entre si, como observado no presente experimento.  

 Na avaliação da cinética fermentativa de diferentes leveduras comerciais em 

um mosto da variedade Gewurztraminer, Santos (2018), encontrou um tempo de 

fermentação de 13 dias para leveduras do gênero S. cerevisiae e ao 14º dia de 

fermentação a levedura T. delbrueckii apresentava uma densidade de 0,9987 g.cm-3, 

indicando que ainda havia presença de açúcares no meio fermentativo.     
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 Apesar do tempo de fermentação encontrado nesse experimento ter sido maior 

em relação as literaturas consultadas, os resultados encontrados no experimento 

realizado no ano de 2021 são semelhantes a um experimento prévio igualmente 

conduzido, realizado pela autora na safra de 2020, no qual os tempos de fermentação 

foram: ScA: 24 dias; ScB: 22 dias; Td+ScA: 27 dias; Td+ScB: 24 dias; e 

ScA+Bentonite: 19 dias.  

 

5.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 As análises físico-químicas foram realizadas no mosto antes da inoculação de 

levedura, nos vinhos de cada tratamento/repetição ao final da fermentação alcoólica 

e nos vinhos após três meses em garrafas. A discussão dos resultados foi separada 

da seguinte forma: análises físico-químicas do mosto, análises de dióxido de enxofre 

livre e total, acidez volátil e teor de ácido málico ao final da fermentação e análises 

físico-químicas entre os tratamentos no momento da análise sensorial.  

 Os parâmetros físico-químicos do mosto estão dispostos na tabela 01. A acidez 

total do mosto está de acordo com o esperado para a variedade de uva Chardonnay, 

que é entre 3,92 e 4,90 g.L-1 expressa em ácido sulfúrico, assim como a acidez volátil, 

(encontrada de 0,06 g.L-1), abaixo de 0,60 g.L-1 expressa em ácido acético. A 

concentração de açúcares, que segundo a literatura fica em torno de 15 e 17° Brix, 

correspondente a densidades entre 1,060 e 1,068 g.cm-3, ligeiramente inferior a 

encontrada nesse mosto (1,075 g.cm-3) (GIOVANNINI, 1999; GIOVANNINI; 

MANFROI, 2009). 
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Tabela 01 - Análises físico-químicas do mosto Chardonnay Safra 2021. 

Análise Unidade Resultado 

Acidez Total g.L-1 em H2SO4 5,00 

Acidez Volátil g.L-1 em CH₃COOH 0,06 

Ácido Málico g.L-1 em C4H6O5 3,86 

Açúcar g.L-1 171,50 

Álcool Provável % v/v 10,10 

Densidade g.cm-3 1,075 

pH - 3,35 

SO2 Livre mg.L-1 8,00 

SO2 Total mg.L-1 30,00 

Fonte: dados cedidos pela empresa (2021) 

 

 A densidade relatada por Meneguzzo (2010) ao avaliar quatro mostos da 

variedade Chardonnay, foi de 1,076, 1,080 e 1,076 g.cm-3, muito similar com a 

encontrada nesse trabalho. Em relação a análise de pH, os valores encontrados por 

estes autores foram levemente inferiores ficando entre 3,13 e 3,27. A acidez total 

encontrada pelo autor variou entre 4,58 até 5,74 g.L-1 em ácido sulfúrico. Na análise 

do vinho safra 2021 obtivemos um valor similar para a mesma variedade de uva destes 

autores.    

 Mamede e Pastore (2004) encontraram resultados semelhantes em um mosto 

base para espumante da variedade Chardonnay para as análises físico-químicas de 

densidade (1,074 g.cm-3), açúcar (172,10 g.L-1), álcool provável (10,23% v/v) e acidez 

total (4,90 g.L-1 em ácido sulfúrico). Já para a análise de pH o valor encontrado foi de 

3,20, levemente inferior ao encontrado no mosto utilizado nesse trabalho que é similar 

ao relatado por Aplin (et al, 2018) (3,34). Essas variações de podem ser explicadas 

pelo local de cultivo da variedade e pelo comportamento climático da safra em 

questão. A acidez volátil encontrada por Mamede e Pastore (2004) foi de 0,18 g.L-1 

em ácido acético, valor superior ao obtido nesse experimento.  

 No final da fermentação alcoólica, foi realizada a análise de SO2 total dos 

tratamentos e repetições a fim de comparar com o valor inicial obtido no mosto. Isso 

permite avaliar o metabolismo da levedura em relação a formação ou consumo de 

SO2 total durante a fermentação alcoólica, fato importante pois poderá interferir 
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diretamente na dose de correção de SO2 do vinho pronto. Nessa etapa, também foram 

realizadas as análises de acidez volátil e ácido málico dos vinhos em relação ao 

mosto. Na Tabela 02 encontra-se as análises estatística dos teores dessas análises, 

com a comparação entre as safras 2020 e 2021. 

Tabela 02 - Análises de SO2 total, acidez volátil e ácido málico dos tratamentos após 
a fermentação alcoólica em relação ao mosto Chardonnay, com comparação entre a 
safra 2020 e safra 2021. 

Tratamento 

SAFRA 2020 SAFRA 2021 

SO2 Total 
Acidez 

Volátil 
SO2 Total 

Acidez 

Volátil 

Ácido 

Málico 

Mosto 48,00d 0,11d 30,00c 0,06d 3,86a 

ScA 69,67a 0,39a 56,97a 0,28a 3,12b 

ScB 31,33e 0,19c 26,37d 0,17b 2,86c 

Td+ScA 54,33cd 0,19c 40,20b 0,13c 3,17b 

Td+ScB 60,67bc 0,19c 41,80b 0,13c 3,15b 

ScA+Bentonite 68,00ab 0,34b 56,63a 0,30a 3,07b 

Fonte: StatIFRS, adaptado pela autora.  
Legenda: as letras iguais não apresentam diferença significativa com 95% de confiança. 
Unidades: SO2 Total expresso em mg.L-1; Acidez Volátil expresso em g.L-1 CH3COOH; Ácido Málico 
g.L-1 em C4H6O5  
Observação: análise estatística realizada individualmente para cada safra. Na safra de 2020 não foi 
realizada a análise de ácido málico.  

  

 Conforme pode-se observar na Tabela 02 em relação ao SO2 total, nota-se que 

os tratamentos ScA, Td+ScA, Td+ScB e ScA+Bentonite mantiveram o comportamento 

de formação de dióxido de enxofre e o tratamento ScB de consumo esse composto, 

em ambas as safras. Os tratamentos ScA e ScA+Bentonite são os que mais formaram 

teores de dióxido de enxofre total durante a fermentação em ambas as safras. A taxa 

de formação ou consumo e a concentração foram as seguintes:  

● Tratamento ScA: a levedura S. cerevisiae bayanus utilizada formou 21,67 mg.L-

1 (45,1%) em 2020 e 26,97 mg.L-1 (89,9%) em 2021; 

● Tratamento ScB: a levedura S. cerevisiae marca B consumiu  16,67 mg.L-1 

(34,7%) em 2020 e 3,63 mg.L-1 (12,1%) em 2021; 

● Tratamento Td+ScA: a levedura T. delbrueckii com inoculação sequencial de 

S. cerevisiae bayanus utilizada formou 6,33 mg.L-1 (13,2%) em 2020 e 10,2 

mg.L-1 (34,0%) em 2021; 
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● Tratamento Td+ScB: a levedura T. delbrueckii com inoculação sequencial de 

S. cerevisiae utilizada formou 12,67 mg.L-1 (26,4%) em 2020 e 11,80 mg.L-1 

(39,3%) em 2021; 

● Tratamento ScA+Bentonite: a levedura S. cerevisiae bayanus utilizada formou 

20,0 mg.L-1 (41,7%) em 2020 e 26,63 mg.L-1 (88,8%) em 2021. 

 Observa-se que as taxas variaram dentro de cada tratamento de acordo com a 

safra, isso pode ser explicado pelo valor inicial encontrado no mosto, que em 2020 

possuía 18 mg.L-1 a mais em relação a 2021. Na análise estatística, em 2020, os 

tratamentos ScA e ScA+Bentonite são iguais, seguido do ScA+Bentonite e Td+ScB, 

Td+ScA e Td+ScB; e tratamento ScB diferente dos demais. Em 2021, os tratamentos 

ScA e ScA+Bentonite são iguais, seguidos pelos tratamentos Td+ScA e Td+ScB 

também iguais entre si e o ScB diferente de todos os demais. O comportamento similar 

encontrado para os tratamentos ScA e ScA+Bentonite já era esperado, uma vez que 

a fermentação foi realizada pela mesma levedura. O comportamento do tratamento 

ScB (S. cerevisiae marca B) foi estatisticamente diferente dos outros, fato a ser 

estudado no futuro, visando entender qual a diferença entre as rotas metabólicas 

destas diferentes leveduras.  

 As leveduras possuem capacidade de produzir ou incorporar e metabolizar 

compostos enxofrados durante a fermentação alcoólica. Em geral, o mais comum é 

ocorrer a formação de sulfitos, com taxas de 10 a 30 mg.L-1, entretanto há leveduras 

capazes de sintetizar esse composto em até 100 mg.L-1, dependendo da cepa 

utilizada (TOGORES, 2011). 

 As leveduras, durante a fermentação alcoólica, podem produzir entre 0,1 a 0,4 

g.L-1 de ácido acético, aumentando assim os teores de acidez volátil do vinho. As 

quantidades formadas dependem das condições fermentativas, tais como 

temperatura, da concentração de açúcar presente na uva e da cepa de levedura 

utilizada. A formação ocorre por duas vias bioquímicas: a primeira pela ácido pirúvico 

e o cofator CoA-SH, formando acetilcoenzima A, que se transforma em ácido acético; 

a segunda via é pelo acetaldeído que oxida e se transforma em ácido acético. 

(TOGORES, 2018). 

 Como citado pela literatura, todos os tratamentos tiveram formação de ácido 

acético estatisticamente diferentes do valor inicial do mosto. Novamente na acidez 
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volátil, os tratamentos ScA e ScA+Bentonite apresentaram uma maior formação de 

ácido acético. Na análise estatística, em 2020, o tratamento ScA foi o que apresentou 

a maior taxa, formando 0,28 g.L-1 de ácido acético, seguido pelo tratamento 5 com 

0,23 g.L-1 e pelos tratamentos ScB, 3 e 4 com formação de 0,08 g.L-1.  

 Já em 2021 o comportamento foi semelhante: os tratamentos ScA e 

ScA+Bentonite, estatisticamente iguais entre si com formação de 0,23 g.L-1, mesma 

concentração do tratamento ScA+Bentonite em 2020. O tratamento ScB formou 0,11 

g.L-1 diferenciando estatisticamente dos tratamentos Td+ScA e Td+ScB (0,07 g.L-1), 

comportamento igual ao obtido em 2020. Entretanto, todos os tratamentos 

apresentaram valores dentro da legislação brasileira vigente (>1,20 g.L-1 de ácido 

acético) (BRASIL, 2018).  

 Os autores Azzolini (et al, 2014) em estudo com fermentação de mosto 

Chardonnay, encontraram diferenças nos teores de acidez volátil entre a levedura do 

gênero S. cerevisiae, com resultado superior na acidez volátil, em relação com a co-

inoculação de S. cerevisiae e T. delbrueckii. Essa diferença estatisticamente 

significativa é semelhante a encontrada nesse trabalho, no qual na safra de 2021, os 

tratamentos de co-inoculação (Td+ScA e Td+ScB), apresentaram valores inferior de 

acidez volátil em relação as fermentações apenas com leveduras do gênero S. 

cerevisiae. Os autores Zhang (et al., 2018), avaliando o comportamento deste mesmo 

gênero de leveduras durante a fermentação de vinho tinto, encontraram a mesma 

diferença significativa entre os tratamentos, ou seja, a inoculação de S. cerevisiae 

formou mais volátil em relação as inoculações sequenciais entre S. cerevisiae e T. 

delbrueckii, de encontro com o relatado também por Ferreira (2018) e Ugliano e 

Henschke (2009).  

 Ao avaliar o perfil físico-químico da variedade Riesling Itálico (Quincozes  et al, 

2020), encontraram resultados diferentes na acidez volátil entre leveduras do gênero 

S. cerevisiae, da mesma forma que nesse experimento os tratamentos ScA e 

ScA+Bentonite apresentaram diferença em relação ao ScB, todos com utilização de 

uma S. cerevisiae.  Em relação fermentação com T. delbrueckii, de forma individual, 

a acidez volátil foi superior aos valores obtidos para as S. cerevisiae.  

 A análise de ácido málico foi realizada apenas na safra de 2021. O ácido málico 

presente na uva e, posteriormente no mosto, pode ser de 10 a 25 % degradado pelas 
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leveduras, fenômeno conhecido como fermentação maloalcoólica. A rota bioquímica 

de degradação do ácido málico ocorre pela sua transformação em ácido pirúvico, que 

se converte em etanal e, por fim, em álcool etílico (TOGORES, 2018), conforme 

demonstrado na Figura 05.   

Figura 05 - Síntese do Ácido Málico pelas leveduras. 

 
Fonte: P. Ribéreau-Gayon (1998). 

 

 Conforme citado por Togores (2018), todos os tratamentos degradaram uma 

taxa do ácido málico presente no mosto, durante a fermentação alcoólica. As taxas de 

degradação estão entre os 10 a 25%, sendo as seguintes encontradas neste trabalho 

para os 5 tratamentos testados:  

● Tratamento ScA: 19,2%; 

● Tratamento ScB: 25,9%; 

● Tratamento Td+ScA: 17,9%; 

● Tratamento Td+ScB: 18,4%; 

● Tratamento ScA+Bentonite: 20,5%. 

 Na análise estatística, os tratamentos ScA, Td+ScA, Td+ScB e ScA+Bentonite 

são iguais entre si e o tratamento ScB difere dos demais, com uma taxa de 

degradação de quase 26%. Os autores Zhang (et al., 2018) obtiveram diferença 

significativa na análise de málico entre a fermentação apenas com S. cerevisiae em 

relação a co-inoculação, sendo o primeiro tratamento com um teor menor de ácido 

málico comparado com o segundo.  

 As demais análises físico-químicas foram realizadas no mês de junho, antes 

da análise sensorial. Os resultados encontram-se na Tabela 03. Nesse caso, a análise 

de SO2 total é diferente da encontrada na Tabela 02 pois o vinho foi recorrigido dióxido 

de enxofre para evitar oxidações. Conforme a literatura, um vinho base apresenta 

acidez total entre 3,92 e 4,90 g.L-1 de H2SO4, teor alcoólico entre 9,5 e 11,0% v/v e 
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SO2 total inferior a 140 mg.L-1 (GIOVANNINI; MANFROI, 2009; TOGORES, 2011). 

Todos os tratamentos encontram-se com os parâmetros analíticos acima 

mencionados dentro das faixas indicadas.  

Tabela 03 - Resultados das análises físico-químicas dos vinhos Chardonnay obtidos 
no experimento. 

Trat. 
SO2 
Livre 

SO2 
Total  

Acide
z 

Total 
pH Álcool Açúcar  

Densidad
e 

Crom
. 

ScA 15,33b 115,00a 4,49a 3,29b 10,63b 2,37a 991,70a 90% 

ScB 22,67a 70,67b 4,42a 3,32a 10,82a 1,00b 990,40b 90% 

Td+ScA 20,67ab 74,00b 4,43a 3,32a 10,82a 1,71ab 992,07a 90% 

Td+ScB 21,67a 73,33b 4,47a 3,29b 10,88a 1,83ab 991,47ab 90% 

ScA+Be
ntonite 

15,67b 113,33a 4,44a 3,30ab 10,62b 2,29ab 991,83a 90% 

Unidades: SO2 expresso em mg.L-1; acidez total expressa em g.L-1 de ácido sulfúrico; acidez volátil 
expressa em g.L-1 de ácido acético; álcool (teor alcoólico) expresso em % volume/volume; açúcar 
expresso em g.L-1; densidade expressa em g.cm-3; cromatografia (semi-quantitativa) expressa em % 
de ácido lático.  

Fonte: Autora (2021). Análise estatística realizada no StatIFRS.  
Legenda: as letras iguais não apresentam diferença significativa com 95% de confiança. 

 

 Como o comportamento de cada levedura foi diferente em relação ao SO2 total 

ao final da fermentação alcoólica, no vinho pronto houve diferenças significativas na 

taxa, pois os tratamentos ScA e ScA+Bentonite, que apresentaram valores mais altos 

de SO2 e precisaram de uma dose de correção maior. Todos os vinhos foram 

corrigidos visando manter o SO2 livre próximo a 20 mg.L-1 para evitar oxidações 

durante o armazenamento.  

 Em relação a acidez total todos os tratamentos são estatisticamente iguais. É 

importante ressaltar que os vinhos, após a fermentação alcoólica, passaram por 

tratamento de frio durante dez dias, o que resulta em uma pequena queda na acidez 

total. No quesito pH, os tratamentos ScB e Td+ScA apresentaram valores 

estatisticamente diferentes em relação ao ScA e Td+ScB, enquanto o ScA+Bentonite 

é igual a todos. Azzolini (et al., 2018) não encontraram diferenças significativas nos 

valores de pH entre os tratamentos.  

 O teor alcoólico dos tratamentos ScB, Td+ScA e Td+ScB foram 

estatisticamente diferentes dos tratamentos ScA e ScA+Bentonite. Azzolini (et al., 

2018), encontraram resultados contrários estatisticamente, e relataram que a levedura 
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do gênero S. cerevisiae apresentou um teor superior (12,90% v/v) quando comparado 

com a co-inoculação (12,70% v/v), esta mesma observação foi encontrada pelos 

autores Zhang (et al., 2018). Os autores Quincozes (et al., 2020) encontraram 

diferenças significativas entre os tratamentos fermentados apenas com leveduras do 

gênero S. cerevisiae. Nos tratamentos deste trabalho foi o caso do ScA e 

ScA+Bentonite, que se diferenciaram do ScB.  

 Em relação ao açúcar, os tratamentos ScA e ScA+Bentonite obtiveram teores 

de açúcar residual superiores aos demais, mesmo resultado encontrado por Ferreira 

(2018). Este fato pode ser explicado pela baixa taxa fermentativa no final da 

fermentação alcoólica, pois eles foram colocados no frio quando obtiveram valores 

abaixo de 2,50 g.L-1 de açúcar visando evitar a ocorrência da fermentação malolática. 

No estudo realizado por Rizzon (et al, 2009), o intervalo de açúcar residual encontrado 

em vinhos da variedade Chardonnay foram de 1,91 até 2,27 g.L-1.  

 No quesito densidade, houve diferenças significativas entre os tratamentos. 

Entretanto, todos os valores encontram-se perto da faixa de 990 g.cm-3, indicando um 

teor de açúcar residual baixo. Rizzon (et al, 2009), ao avaliar as características físico-

químicas de vinhos da variedade Chardonnay, encontraram um intervalo de 

resultados entre 0,9925 e 0,9930 g.cm-3.  

 A análise de cromatografia em papel é uma metodologia semiquantitativa para 

avaliar a realização ou não da fermentação malolática. Essa análise foi realizada 

apenas para avaliar havia iniciado ou realizado completamente a fermentação em 

algum tratamento, entretanto nenhum tratamento iniciou ou realizou a fermentação 

malolática.  

 

5.3 ANÁLISE DE FORMAÇÃO DE ÉSTERES E ÁLCOOIS SUPERIORES  
 

 As análises de ésteres e álcoois superiores foi realizada no mosto e nos vinhos 

prontos, no mesmo período da análise sensorial. No mosto, foram encontrados vinte 

e seis compostos, sendo doze sintetizados durante a fermentação alcoólica e não 

foram detectados nos vinhos.  
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5.3.1 Ésteres  

 

 Os ésteres são o resultado de uma reação entre álcoois e ácidos. Esses 

compostos voláteis caracterizam-se por agregar características sensoriais que 

lembram frutas (MARGALIT, 1997). O uso de leveduras do gênero T. delbrueckii 

apresenta um efeito positivo na composição aromática dos vinhos, conforme estudado 

por Belda (et al., 2014) sendo uma ótima alternativa enológica para elevar a qualidade 

aromática dos vinhos. Na tabela abaixo, encontram-se os resultados dos ésteres de 

cada tratamento.  

 
 
Tabela 04 - Concentração de ésteres formados por cada tratamento durante a 
fermentação alcoólico do mosto Chardonnay. 

Éster  
(µg.L-1) 

Mosto ScA ScB Td+ScA Td+ScB 
ScA+ 

Bentonite 

Acetato de Etila 303,27 23.351,60b 21.226,60b 19.542,49b 31.042,10a 23.968,16b 

Propinoato de 
Etila 

- 1.588,29b 2.011,84a 1.709,21ab 265,89c 178,44c 

Acetato de 
Propila 

- 395,02bc 503,51ab 353,00c 573,79a 387,81bc 

Acetato de 
Isobutila 

- 347,02c 383,97c 1.220,29b 2.379,44a 445,55c 

Butanoato de 
Etila 

- 2.330,93ab 1.655,96b 2.788,27a 3.202,92a 2.500,16ab 

Acetato de 
Isoamila 

520,88 43.916,81c 47.290,24c 106.748,14b 151.493,50a 47.478,88c 

Hexanoato de 
Etila 

17,98 49.452,66ab 35.494,10b 50.526,75ab 53.224,13a 54.144,02a 

Acetato de Hexila - 9.028,01b 7.916,24b 9.777,30ab 12.199,43a 9.796,36ab 

Lactato de Etila - 3,99ab 1,80d 3,25bc 2,89c 4,36a 

Octanoato de 
Etila 

- 22.805,98ab 13.753,61c 19.198,82abc 17.484,40bc 23.854,03a 

Acetato de Octila - 12,10ab 4,96c 8,47bc 14,23a 12,47ab 

Octanoato de 
Propila 

- 58,16a 36,10ab 30,71b 29,29b 49,03ab 
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Decanoato de 
Metila 

- 19,49a 3,76c 10,38b 9,61b 14,43b 

Decanoato de 
Etila 

- 20.967,94a 7.684,32b 15.932,32a 15.273,49a 21.132,32a 

Acetato de 
Geranil 

- 2,07d 3,48bc 4,28b 8,98a 2,48cd 

Acetato de 
Fenetila 

- 446,47c 399,42c 957,24b 1.742,34a 474,11c 

Dodecanoato de 
etila 

- 1.003,11b 412,81c 1.630,37a 929,89b 1.033,12b 

Heptadecanoato 
de etila 

- 16,57bc 13,31c 19,56abc 22,92ab 28,06a 

Total Ésteres 
(µg.L-1) 

842,13 175.746,23bc 138.796,03c 230.460,85ab 289.899,24a 
185.503,79

bc 

Fonte: Autora (2021) 

 

De forma geral, pode-se perceber que os tratamentos utilizando a levedura T. 

delbrueckii apresentam concentrações de ésteres no mínimo 25% superiores em 

relação aos demais tratamentos, destacando-se os compostos acetato de etila, 

acetato de isoamila e acetato de fenetila, ésteres que lembram aromas frutados, 

agregando qualidade aromática ao produto. 

O acetato de etila, éster que lembra aromas frutados e doces, possui o limiar de 

percepção de 7.500 µg.L-1 (GUTH, 1997). Este éster foi detectado em todos os 

tratamentos e no mosto, entretanto neste abaixo do limiar de percepção. Todos os 

tratamentos apresentaram uma concentração superior a 7.500 µg.L-1 destacando-se 

o tratamento Td+ScB com 31.042 µg.L-1. Applin (et al, 2018), testando leveduras não-

Saccharomyces, relatam que essas leveduras formaram mais acetato de etila em 

relação a fermentação com S. cerevisiae, enquanto Ferreira (2018), encontrou uma 

pequena diferença entre os dois tratamentos (inoculação única e sequencial). 

Segundo Taillandier (et al., 2014), o acetato de etila em concentrações abaixo 70 

mg.L-1 é considerado positivo para o aroma do vinho mas acima de 150 mg.L-1, pode 

criar aromas negativos, como os do tipo solvente. 

 O acetato de isobutila, composto que lembra aroma de solvente em 

concentrações acima de 1.600 µg.L-1 (GUTH, 1997). Esse éster foi encontrado em 

todos os tratamentos, entretanto apenas o tratamento Td+ScB apresentou uma 

concentração superior ao limiar de percepção, o que não é desejado em um vinho 
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devido ao aroma indesejável. Renault (et al., 2015) não encontraram diferenças 

significativas entre os tratamentos de inoculação pura e sequencial com as diferentes 

leveduras. 

 O acetato de isoamila possui um aroma típico de banana e possui limiar de 

percepção de 30 µg.L-1 (JIANG; ZHANG, 2010), foi detectado em todos os tratamentos 

e também no mosto em concentrações superiores ao limiar de percepção. Os 

tratamentos utilizando T. delbrueckii apresentaram as maiores concentrações, sendo 

o tratamento Td+ScB apresentou o triplo em relação aos tratamentos utilizando S. 

cerevisiae e o Td+ScA o dobro, similar ao relatado por Renault (et al, 2015). Já 

Quincozes (et al., 2020) e Azzolini (et al., 2014), relatam que, nos estudos realizados, 

os vinhos fermentados com T. delbrueckii obtiveram concentrações inferiores em 

relação a S. cerevisiae, enquanto Ferreira (2018), não encontrou diferenças entre as 

leveduras.  

O éster acetato de hexila apresentou poucas diferenças entre os tratamentos e 

em todos as concentrações foram superiores ao limiar de percepção de 670 µg.L-1 

(PEINADO et al., 2004). Esse composto lembra aromas agradáveis de frutas como 

por exemplo pera (JIANG; ZHANG; 2010). O tratamento Td+ScB foi o que apresentou 

a maior concentração, resultados contrários aos relatados por Renault (et al., 2015), 

que relatam maiores concentrações para a inoculação apenas com S. cerevisiae, 

enquanto Quincozes (et al., 2020) e Ferreira (2018) não encontraram diferenças 

significativas entre as leveduras dos dois gêneros. 

 Para o octanoato de etila, composto que lembra aromas de abacaxi, pera e 

flores, todos os tratamentos apresentaram concentrações superiores ao limiar de 

percepção olfativa, de 2 µg.L-1 conforme citado por JIANG; ZHANG, 2010. O 

tratamento ScA+Bentonite apresentou a maior concentração, 23.854,03 µg.L-1, 

seguido pelo tratamento ScA. Os tratamentos fermentados com T. delbrueckii 

apresentaram valores intermediários em relação aos demais tratamentos. Esse 

resultado é semelhante ao encontrado por Quincozes (et al, 2020) e Renault (et al, 

2015) no qual os tratamentos com S. cerevisiae apresentaram as maiores 

concentrações de octanoato de etila, seguido pelo tratamento utilizando co-inoculação 

ou apenas T. delbrueckii. Azzolini (et al, 2014), citam que o composto foi encontrado 
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em concentrações até 5 vezes menores em vinhos fermentados em co-inoculação T. 

delbrueckii e S. cerevisiae.    

 O decanoato de etila é um éster, com limiar de percepção de 200 µg.L-1,  que 

lembra aromas de frutas, como uva e maçã, podendo lembrar também um aroma 

oleoso (GUTH, 1997). Foi encontrado em todos os tratamentos, sendo a menor 

concentração no tratamento ScB. Renault (et al., 2015) relatam que encontraram 

concentrações maiores no tratamento utilizando apenas S. cerevisiae, semelhante ao 

que foi encontrado nesse trabalho para os tratamentos ScA e ScA+Bentonite. 

O acetato de fenetila, que lembra aromas florais e limiar de percepção de 250 

µg.L-1 (JIANG; ZHANG, 2010) foi encontrado em todos os tratamentos. Os tratamentos 

fermentados com T. delbrueckii apresentaram as duas maiores concentrações, 

primeiramente o tratamento Td+ScB com 1.742 µg.L-1, resultado semelhante ao citado 

por Azzolini (et al., 2014), seguido pelo tratamento Td+ScA e os tratamentos ScA, ScB 

e ScA+Bentonite estatisticamente iguais entre si. Todos os tratamentos com 

concentrações superiores ao limiar de percepção encontradas por Quincozes (et al., 

2020) para o qual não houve diferença entre as leveduras, assim como aqueles 

Renault (et al., 2015).   

 O dodecanoato de etila é um éster que lembra aromas florais e frutados em 

concentrações acima de 1.000 µg.L-1 (LI, 2006). Apenas os tratamentos utilizando a 

levedura S. cerevisiae bayanus (ScA, Td+ScA e ScA+Bentonite) apresentaram 

concentrações acima do limiar de percepção, sendo o tratamento da co-inoculação o 

que formou a maior dose (1.630 µg.L-1). No estudo realizado por Renault (et al, 2015), 

nenhum dos tratamentos ultrapassou o limiar de percepção, entretanto a inoculação 

sequencial apresentou uma concentração maior do éster em relação a inoculação 

apenas com S. cerevisiae.    

 A formação de ésteres, nesse trabalho, foi notavelmente maior nos tratamentos 

utilizando a levedura do grupo não-Saccharomyces. Conforme a literatura consultada 

Clemente-Jimenezes (et al, 2004), de fato, a levedura T. delbrueckii tem capacidade 

de modificar o perfil aromático dos vinhos, agregando características positivas ao 

produto. Dessa forma, mesmo que o tempo de fermentação seja superior em relação 

as fermentações tradicionais com S. cerevisiae, utilizar leveduras T. delbrueckii nas 
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primeiras 72 horas de fermentação permite a elaboração de um vinho base com 

maiores características frutadas e florais.  

 

5.3.2 Álcoois  
 

 Os álcoois presentes nos vinhos são formados como produtos ou subprodutos 

da fermentação alcoólica e tem papel importante na composição aromática dos 

vinhos. Os principais álcoois encontrados são propanol, isopropanol, butanol, 

isobutanol, álcool isoamílico, hexanol e álcool feniletílico, geralmente em 

concentrações entre 100 e 500 mg.L-1 (MARGALIT, 1997). 

A concentração final dos álcoois nos tratamentos utilizados pode ser 

visualizada na Tabela 05. A maior parte dos álcoois, como por exemplo, propanol, 

decanol, álcool fenetílico dentre outros ficaram abaixo dos limiares de percepção, 

entretanto, de forma geral, nota-se uma tendência de maiores concentrações de 

álcoois nos tratamentos que utilizaram T. delbrueckii, mesmo resultado avaliado para 

os ésteres.  

Tabela 05 - Concentração de álcoois formados por cada tratamento durante a 
fermentação alcoólico do mosto Chardonnay. 

Álcoois 
(µg.L-1) 

Mosto ScA ScB Td+ScA Td+ScB 
ScA+ 

Bentonite 

1-Propanol - 1.391,63b 1.963,27a 933,69c 1.166,96bc 1.327,06b 

Isobutanol - 2.160,66b 2.232,99b 3.112,24b 4.921,10a 1.982,06c 

1-Butanol 1,19 50,23b 21,95c 93,39a 103,98a 55,49b 

Álcool 
Isoamílico 

- 62.791,96b 67.617,49b 85.180,24a 85.865,22a 60.496,49b 

1,5-
Pentanodiol, 

3-metil 
- 115,42a 98,87a 54,74b 59,03b 46,13b 

1-Pentanol, 
3-metil 

- 4,65a 3,05b 5,24a 3,63b 5,44a 

1-Hexanol - 104,52a 91,48ab 77,74b 78,05ab 105,86a 

1-Propanol, 
3-etoxy 

- 12,31c 6,17cd 29,83b 38,44a 9,33c 
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1-Heptanol 0,60 3,23b - 6,53a 1,34bc 1,36bc 

(R,S) 2,3-
Butanodiol 

- 470,03a 151,69b 50,30b 23,34b 49,03ab 

1-octanol 0,91 14,83a 9,51bc 8,48c 6,22c 13,39ab 

(R,R) 2,3-
Butanodiol 

- 64,46a 48,74a - 8,67b - 

2-
Undecanol 

- 11,35c - 24,47a 16,62b 15,43b 

1-Decanol - 32,11ab 17,88c 26,39bc 26,55bc 37,78a 

6-Octen-1-
ol, 3,7-
dimetil 

- 9,91a 6,90b 5,89b 5,06b 10,01a 

Álcool 
Feniletílico 

- 868,63ab 914,87b 800,96b 1.156,55a 728,56b 

Total 
Álcoois 
(µg.L-1) 

2,70 68.117,28 73.269,96 90.434,60 93.497,38 64.898,85 

Fonte: Autora (2021) 

 

O álcool isoamílico, que lembra aroma de queijo, foi encontrado em todos os 

tratamentos em concentrações acima do limite de percepção (30.000 µg.L-1) (GUTH, 

1997) e o único que está em concentrações acima do limiar de percepção. Destacam-

se os tratamentos nos quais foram utilizados a levedura T. delbrueckii que formaram 

no mínimo 21% mais deste álcool em relação as inoculações apenas com S. 

cerevisiae. Em um estudo realizado, Canonico (et al, 2018), utilizando inoculação 

única e sequencial com S. cerevisiae e T. delbrueckii, não encontraram diferenças 

significativas entre os tratamentos para o álcool isoamílico.  

 

5.3.3 Ácidos e Demais Compostos 

 

 Além dos ésteres e dos álcoois, foram encontrados alguns ácidos e outros 

compostos voláteis. Nas tabelas 6 e 7 encontram-se as concentrações desses 

compostos.  
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Tabela 06 - Concentração dos ácidos formados por cada tratamento durante a 
fermentação alcoólico do mosto Chardonnay. 

Ácidos  
(µg.L-1) 

Mosto ScA ScB Td+ScA Td+ScB 
ScA+ 

Bentonite 

Ácido 
Isobutírico 

- - 214,67b 982,03a 1.149,83a 180,13b 

Ácido 
Hexanóico 

- 446,81a 256,12b 488,49a 482,25a 489,24a 

Ácido 
Octanóico 

- 3.194,37a 1.261,01b 2.915,62a 3.130,08a 3.177,84a 

Ácido 
Decanóico 

- 989,62a 300,29b 990,26a 998,46a 1.272,60a 

Ácido 
Dodecanoico 

0,72 17,88b 7,96bc 30,43a 40,00a 30,55a 

Total Ácidos 
(µg.L-1) 

0,72 4.648,68 2.040,05 5.406,83 5.800,62 5.150,36 

Fonte: Autora (2021) 

 

 Os ácidos hexanóico, octanóico, decanóico e dodecanóico, em geral, lembram 

aromas de oleosos, queijos e gorduras com limiares de percepção de 6.000 µg.L-1 à 

8.800 µg.L-1  (PEINADO et al., 2004; GÓMEZ-MÍGUEZ et al., 2007; SWIEGERS et al., 

2005). Todos os tratamentos obtiveram resultados abaixo dos limiares, resultados 

positivos considerando que os descritores lembram aromas mais pesados.  

 Em relação a concentração final de ácidos em cada tratamento, percebe-se 

uma menor taxa no tratamento ScB. Esses resultados podem explicar a menor 

formação de ésteres, uma vez que esses são formados a partir de reações com os 

ácidos com os álcoois, então a menor presença de ácidos no meio fermentativo limita 

a formação de ésteres (MARGALIT, 1997). 

 A composição aromática dos vinhos é formada por diversos compostos além 

dos ésteres e álcoois. As cetonas e terpenos, apesar de serem encontradas em 

menores concentrações e não apresentarem alto impacto no perfil aromático do 

produto, são grupos que podem ser encontrados quando avalia-se a composição dos 

compostos voláteis (MOLINA, 2016). Na Tabela 7, encontram-se alguns outros 

compostos encontrados na análise de cromatografia gasosa.  
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Tabela 07 - Concentração dos demais compostos formados por cada tratamento 
durante a fermentação alcoólico do mosto Chardonnay. 

Demais 

Compostos  

(µg.L-1) 

Mosto ScA ScB Td+ScA Td+ScB 
ScA+ 

Bentonite 

2-Heptanona 0,44 75,24a 10,93cd 38,94b 17,98c 73,84a 

Acetoína - 880,77a - 60,48c - 705,47b 

2-Hexen-1-ol 

acetate 
0,21 14,67a 11,24a 13,62a 15,65a 14,69a 

Ácido 2-

Hexenoico etil 

éster 

- 6,59b 15,71a 6,82b 9,09b 6,04b 

2-Nonanone - 37,45a 3,11c 19,85b 9,43bc 36,82a 

Pentadecano 0,9 7,29a 8,04a 4,36ab 5,13ab 8,58a 

Linalol 5,27 3,74c 24,20a 17,16b 15,96b 2,93c 

Ácido n-Caprylic 

isobutil ester 
- 7,04b 13,29a 17,59a 16,88a 3,89bc 

2-Undecanone - 18,61a 1,59bc 15,08a 6,24b 15,83a 

IsoButyl caprate - 6,07a 0,93b 5,97a 5,51a 6,28a 

6-Octen-1-ol, 

3,7-dimetil 
- 9,91a 6,90b 5,89b 5,06b 10,01a 

2-Tridecanone - 3,10b - 5,38a 2,22b 4,70a 

Fonte: Autora (2021) 

 

 Em relação aos demais compostos, destaca-se a formação de acetoina apenas 

nos vinhos no qual utilizou-se a levedura marca comercial A S. cerevisiae bayanus. 

Esse composto pode ser formado em pequenas quantidades durante a fermentação 

alcoólica, em geral, as concentrações normais encontradas nos vinhos são entre 15 e 

23 mg.L-1, sem causar alterações no produto (RIZZON; MIELE, 2003).  

 O linalol, que apresentou a maior concentração no tratamento ScB, seguido 

pelos dois tratamentos utilizando T. delbrueckii, todos acima do limiar de percepção 

que é 15 µg.L-1 (PEINADO et al., 2004) é um dos composto mais encontrados nos 

vinhos. É um terpeno que pode conferir uma ampla gama aromática ao produto, desde 
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aromas florais, cítricos, doces até aromas amadeirados, agregando qualidade no perfil 

aromático final (MOLINA, 2016). 

 

5.4 ANÁLISE PCA: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E COMPOSTOS VOLÁTEIS 
 

 A análise de componentes principais (PCA) foi realizada com os dados das 

análises físico-químicas e as análises de compostos voláteis. Através da PCA foi 

possível verificar a existência de quatro grupos de variáveis, sendo três diretamente 

ligados aos tratamentos, explicando 69,34% das variáveis com o fator 1 e 2. 

Gráfico 02 - Análise de PCA de compostos voláteis e análises físico-químicas dos 
tratamentos utilizados. 

 
 
 Na figura 06 é possível visualizar a disposição dos tratamentos em relação ao 
gráfico 2. 
 

Figura 06 - Disposição dos tratamentos em relação ao gráfico 02. 
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1,5-Pentanediol, 3-methyl

2-Hexen-1-ol, acetate, 
(E)-

1-Pentanol, 3-methyl-2-Hexenoic acid, ethyl ester

Lactato de Etila

1-Hexanol

1-Propanol, 3-ethoxy-

2-NonanoneOctanoato de Metila

Octanoato de Etila

1-Heptanol 

Hexanoato de Isopentila

Acetato de Octila

Pentadecane

Octanoato de propila

(R,S) 2,3-Butanediol 

n-Caprylic acid isobutyl ester

(R,R) 2,3-Butanediol

Linalol

1-Octanol

Decanoato de Metila

2-Undecanone

Decanoato de Etila

Butanedioic acid, 
diethyl ester

4-Decenoic acid, ethyl ester, (Z)-
2-Undecanol

Decanoic acid, propyl ester

IsoButyl caprate

Acetato de Geranil

1-Decanol

6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-

2-Tridecanone

Dodecanoato de Etila
Ácido Hexanóico

Álcool Fenetílico

Ácido Octanóico Heptadecanoato de Etila

Ácido Decanóico

Ácido Dodecanóico

Acidez Total

SO2 total

pH

Acidez Volátil

Álcool

Teor de Málico

SO2 livre

-0,2

0,0

0,2

-0,3 -0,1 0,1 0,3PCI (37,02%)

P
C

II
  

3
2
,3

2
%
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Fonte: Pirouette 

 

 Com correlação positiva e próximas encontram-se os tratamentos Td+ScA e 

Td+ScB, nos quais estão a maior parte dos compostos voláteis encontrados, o que já 

havia sido diagnosticado individualmente nas Tabelas 04 e 05. No grupo de variáveis 

próximas ao tratamento Td+ScB estão compostos como acetato de isoamila, acetato 

de geranil e álcool isoamílico, compostos de aromas agradáveis, permitindo obter um 

vinho base com aromas agradáveis. Destaca-se que, em relação a análise de ácido 

málico, de todos os tratamentos utilizados, os que utilizaram T. delbrueckii apresentam 

a tendência de menor síntese de ácido málico durante a fermentação alcoólica, 

especialmente o tratamento Td+ScA.  

 Os tratamentos ScA e ScA+Bentonite, estão no segundo grupo com maior 

quantidade de compostos voláteis, como por exemplo os ésteres octanoato de etila, 

decanoato de metila e octanoato de propila. Através do PCA, é possível confirmar que 

a bentonite modifica pouco o perfil aromático do vinho quando adicionada ao longo da 

fermentação alcoólica (ScA+Bentonite). Nesse grupo, encontram-se duas análises 

físico-químicas importantes na qualidade de um vinho base: SO2 total e acidez volátil. 

A acidez volátil encontra-se abaixo do valor máximo estabelecido pela legislação 

brasileira, 1,20 g.L-1, entretanto, pensando em um vinho base que passará por uma 

segunda fermentação na qual o valor poderá aumentar, deseja-se um valor baixo no 

vinho base. Em relação ao SO2 total, as taxas finais desses tratamentos são altas, 

não sendo favorável para um vinho base, pois pode ser um problema na segunda 

fermentação, pois altas taxas podem comprometer ou inibir o desenvolvimento das 

leveduras na tomada de espuma.  

Trat. 2 

Trat. 4 

Trat. 3 

 

Trat. 1 

 

Trat. 5 
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 O tratamento ScB está ligado a poucas variáveis, da mesma forma que nas 

somas gerais dos ésteres e dos álcoois, esse tratamento apresentou concentrações 

menores. Entretanto, a levedura utilizada no tratamento ScB, quando inoculada de 

forma sequencial com a T. delbrueckii resultaram em um vinho com as maiores 

concentrações de grande parte dos ésteres, possibilitando obter um vinho com maior 

diversidade aromática, lembrando aromas agradáveis de frutas e flores, conforme 

encontrado nas análises de ésteres e na ADQ. Quando comparamos os tratamentos 

Td+ScA e Td+ScB, percebe-se uma diferença na concentração final dos ésteres e na 

ADQ, foi o vinho que ganhou mais destaque no quesito olfativo, ou seja, possivelmente 

há uma boa interação entre a levedura T. delbrueckii e S. cerevisiae (marca comercial 

B).  

 Através da análise de PCA é possível visualizar a ligação entre grande parte 

dos ésteres com os tratamentos no qual foi utilizada a levedura T. delbrueckii, ou seja, 

validando a capacidade de formação de aromas por essa levedura, sendo uma ótima 

alternativa para agregar características sensoriais ao vinho base, confirmado através 

da análise sensorial, na qual, mesmo sem diferenças estatísticas, a nota final desses 

tratamentos foi superior aos demais. De mesma forma, fica claro a tendência da 

levedura da marca comercial A (S. cerevisiae bayanus) de formação de dióxido de 

enxofre durante a fermentação alcoólica, necessitando maiores correções de dióxido 

de enxofre durante o armazenamento desse produto, bem como uma leve formação 

superior de ácido acético durante a etapa fermentativa, quesitos importantes na 

elaboração de vinhos espumantes.    

 

5.5 ANÁLISE SENSORIAL 

 

 A análise sensorial foi realizada pelo método ADQ e avaliou dezesseis quesitos 

entre análise olfativa e gustativa. O painel foi composto por treze enólogos com mais 

de 15 anos de experiência no setor de enologia e degustação de vinhos. Os resultados 

médios dos julgadores para cada atributo encontram-se na tabela abaixo.  
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Tabela 08 - Resultado estatístico da Análise Sensorial para os vinhos Chardonnay 
obtidos em cada tratamento. 

Atributo ScA ScB Td+ScA Td+ScB 
ScA+ 

Bentonite 

Intensidade Floral 4,28d 4,09e 5,04b 5,53a 4,58c 

Frutas Cítricas 3,53a 4,14a 4,52a 4,39a 4,02a 

Frutas Tropicais 3,90d 4,42c 4,86b 5,32a 4,33c 

Frutas Maduras 3,82a 3,64a 4,27a 4,44a 3,32a 

Especiarias 1,73a 1,43a 1,41a 1,68a 1,38a 

Nitidez Aromática 4,99c 4,84d 5,68b 5,97a 4,93c 

Qualidade Aromática 5,57a 5,91a 6,01a 5,90a 5,27a 

Complexidade Aromática 4,92a 5,16a 5,49a 5,47a 4,83a 

Aromas Indesejados 0,19a 0,12a 0,09a 0,37a 0,21a 

Acidez 5,62a 5,78a 5,63a 5,96a 5,59a 

Estrutura/Volume de Boca 5,41a 5,27a 5,52a 5,59a 5,10a 

Equilíbrio 5,74a 5,76a 5,61a 6,06a 5,76a 

Tipicidade Varietal 4,98a 4,87a 5,25a 5,10a 4,60a 

Qualidade Gustativa 5,88a 5,88a 6,30a 6,22a 6,05a 

Persistência 5,83a 5,74a 5,69a 6,07a 5,50a 

Gostos Indesejados 0,14a 0,18a 0,08a 0,21a 0,25a 

Nota Final 6,06a 6,10a 6,46a 6,64a 6,11a 

Fonte: Autora (2021) 

 

 No quesito intensidade floral o tratamento 4 apresentou a maior intensidade 

sensorial, seguido pelo tratamento 3, 1, 5 e 2, todos estatisticamente diferentes. As 

duas maiores intensidades florais trazidas sensorialmente pelo painel foram as do 

tratamento 4 e 3, fermentados por 72 horas com a levedura T. delbrueckii. A 

intensidade floral um atributo importante nos espumantes, pois incorpora aromas ao 

aroma final.  

 No parâmetro frutas tropicais também houve diferença significativa entre os 

tratamentos, sendo novamente o tratamento Td+ScB com maior intensidade, seguido 

pelo tratamento Td+ScA, ScA+Bentonite e ScB e por fim o ScA. Novamente destaca-

se que as fermentações com o uso de T. delbrueckii apresentam maiores 

intensidades. Assim como o relatado por Azzolini (et al., 2014). Do ponto de vista 

sensorial, todos os vinhos produzidos por co-fermentação apresentam maior 
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intensidade aromática e complexidade do que os vinhos resultantes de uma 

fermentação em monocultura. 

 Em relação a nitidez aromática, o tratamento Td+ScB na análise sensorial, foi 

o mais nítido, seguido pelo Td+ScA, ScA+Bentonite e ScA e por último o tratamento 

ScB. Novamente o padrão foi que as fermentações com a T. delbrueckii apresentaram 

uma maior nitidez aromática em relação aos tratamentos convencionais.  

Aparentemente, o impacto de T. delbrueckii em compostos de aroma afetou de forma 

positiva a formação de aromas nos vinhos.  

 Essas diferenças estatísticas na análise sensorial são explicadas pela análise 

de dos ésteres na qual os tratamentos utilizando T. delbrueckii apresentaram 

concentrações superiores para a maior parte dos ésteres que lembram aromas 

frutados e florais. Dessa forma, a nitidez aromática do vinho tende a ser maior, 

considerando a maior concentração dos ésteres nos tratamentos.  

 É importante ressaltar que, nos atributos aromas e gostos indesejados, as 

notas dos julgadores foram muito baixas, conforme pode ser visualizado na Tabela 

08. Esses atributos indicam possíveis defeitos nos vinhos, ou seja, as notas baixas 

indicam a qualidade dos vinhos degustados. Em relação a comparação entre o 

tratamento ScA e ScA+Bentonite, ambos fermentados com a mesma levedura, sendo 

o ScA+Bentonite com adição de bentonite, a análise sensorial mostrou não haver 

diferenças entre os vinhos, ou seja, a bentonite, nesse caso, não influenciou no perfil 

aromático do vinho. 

 Os demais quesitos sensoriais avaliados não obtiveram diferenças 

significativas entre os tratamentos avaliados. Spadari (2013), ao avaliar o perfil 

sensorial de espumantes fermentados com diferentes leveduras também encontrou 

poucas diferenças significativas para análises aromáticas e gustativas. Tofalo (et al., 

2016) concluíram que, em geral, vinhos fermentados com a utilização de duas 

especiais de leveduras apresentam um melhor resultado sensorial em relação a 

inoculações singulares. 

 Azzolini (et al., 2014), encontraram diferenças significativas entre os 

tratamentos com inoculação apenas de S. cerevisiae e co-inoculação com T. 

delbrueckii. No quesito de acidez, os vinhos fermentados com T. delbrueckii 

apresentaram menor intensidade em relação a S. cerevisiae, e nos descritores 
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intensidade, complexidade e persistência os tratamentos com T. delbrueckii 

apresentaram intensidade maior em relação aos demais tratamentos.   

 Esperava-se que sensorialmente seria perceptível a diferença entre as 

amostras fermentadas por diferentes leveduras. Porém, estatisticamente, o resultado 

encontrado pelo painel para a maior parte dos atributos não foi significativamente 

diferente.  A ADQ é especialmente utilizada quando o painel é treinado em diversas 

etapas, porém devido a pandemia do Covid 19, isto não foi possível. Entretanto, 

ressalta-se que os atributos nos quais houve diferenciação estatística, os tratamentos 

fermentados com T. delbrueckii apresentam sempre as maiores notas, ou seja, 

indicando que essa levedura possui capacidade de agregar, de forma mais intensa, 

características aromáticas ao vinho.  

 Apesar da análise estatística apresentar diferenças significativas apenas em 

três atributos, ao avaliar individualmente cada tratamento, é possível observar uma 

tendência de notas mais altas para os tratamentos que utilizaram T. delbrueckii, 

conforme pode ser visualizado no Gráfico 03.  

Gráfico 03 - Gráfico de barras das notas médias dos quesitos olfativos dos tratamentos 
realizados. 
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 No gráfico 03, é possível visualizar as notas média de todos os julgadores para 

os atributos olfativos. Percebe-se claramente que os tratamentos Td+ScB e Td+ScA, 

apresentam tendencias de notas maiores para os atributos em relação aos demais 

tratamentos, mesmo que estatisticamente sejam iguais entre si. No gráfico abaixo, 

encontram-se os valores médios dos julgadores para os atributos gustativos e a nota 

final, no qual não é possível perceber diferenças aparentes no gustativo dos 

tratamentos avaliados. Em relação a nota final, os tratamentos com T. delbrueckii 

apresentam uma preferência levemente maior em relação aos demais.  

Gráfico 04 - Gráfico de barras das notas médias dos quesitos gustativos obtidos nos 
tratamentos realizados. 

 
 
 Na análise de componentes principais da ADQ, confirmou-se a tendência 

observada no gráfico 3 de maior apreciação dos tratamentos utilizando T. delbrueckii 

considerando que a maior parte dos atributos recebeu notas mais altas para esses 

dois tratamentos. No gráfico 5 percebe-se que o tratamento Td+ScB recebeu notas 

mais altas nos quesitos persistência, intensidade floral, frutas tropicais e a nota final 

mais alta. Já o tratamento Td+ScA, está diretamente ligado com os atributos 

complexidade aromática, frutas cítricas, qualidade aromática e tipicidade varietal. Os 

demais tratamentos não apresentaram relação direta com nenhum atributo sensorial 

avaliado.   

0

1

2

3

4

5

6

7

Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 Trat. 5



70 

  
 

Gráfico 05 - Análise de Componentes Principais da ADQ. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através desse estudo foi possível observar que a escolha das leveduras 

utilizadas para a realização da etapa fermentativa do mosto de uva é extremamente 

importante, pois influencia na composição físico-química e aromática do vinho. As 

leveduras do gênero T. delbrueckii apresentaram a maior concentração em 25% dos 

ésteres e 19% em relação aos álcoois, contribuindo assim diretamente no perfil 

aromático do vinho, sendo os vinhos melhores avaliados na análise sensorial. Além 

disso, um ponto importante a ser ressaltado é a baixa formação de ácido acético por 

esse gênero, quesito favorável quando se trata de um vinho base que ainda passará 

por uma segunda fermentação na qual pode haver a formação de ácido acético 

aumentando assim a acidez volátil.  

 A levedura utilizada nos tratamentos 1 e 5, pertencentes ao gênero S. 

cerevisiae bayanus apresentaram diferenças significativas em duas análises físico-

químicas de extrema importância para o produto final: o dióxido de enxofre total e a 

acidez volátil. Apesar de ambas as análises estarem de acordo com a legislação 

vigente, a formação de taxas mais elevadas de SO2 total durante a fermentação 

alcoólica é algo que influenciará diretamente em doses mais elevadas no vinho base, 

considerando a necessidade de uma correção do dióxido de enxofre após a 

fermentação alcoólica visando a conservação do vinho até o momento de sua 

utilização, podendo isso afetar o início da tomada de espuma.  

 Em relação ao tratamento 2, utilizando uma levedura comercial do gênero S. 

cerevisiae, destaca-se a síntese de SO2 ao longo da fermentação alcoólica, permitindo 

o uso de menores doses na recorreção de dióxido de enxofre após a etapa 

fermentativa e, consequentemente, reduzindo o SO2 total de início de tomada de 

espuma. Em relação a essa levedura, novos estudos podem ser realizados visando 

avaliar o perfil aromático do vinho resultante, considerando que nesse estudo não 

houveram compostos em destaque para essa levedura.  

 A escolha da cepa de levedura para a etapa da fermentação alcoólica tem 

relação direta com a qualidade do produto final. Utilizando a levedura T. delbrueckii é 

possível obter um vinho base com qualidade, com características sensoriais frutadas 

e florais mais nítidas. Outro ponto são as características físico-químicas, 

principalmente quando se trata de um vinho base, que ainda passará por uma 
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segunda fermentação e que, parâmetros como dióxido de enxofre e acidez volátil 

podem sofrer alterações e aumentar a concentração final, é importante selecionar 

cepas que não ultrapassem os limites para esses quesitos.  

 Nesse estudo, os tratamentos utilizando a levedura T. delbrueckii apresentaram 

maior concentração de ésteres e obtiveram preferência na análise sensorial realizada. 

Qualitativamente, isso é um efeito positivo para o vinho resultante, mesmo que o maior 

tempo de fermentação desses tratamentos em relação aos demais seja maior, dado 

o fato dos primeiros três dias apresentarem uma fermentação mais lenta. O uso de 

leveduras T. delbrueckii torna-se uma ótima alternativa quando se deseja um vinho 

com maior expressão aromática.   
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APÊNDICE A – FICHA DE ANÁLISE SENSORIAL  

 
ANÁLISE DESCRITIVA QUANTITATIVA DE VINHOS CHARDONNAY BASE 

ESPUMANTE 

 

Degustador(a)_________________________Idade:_____ Experiência no Setor:____ 

 Você está recebendo 5 amostras de vinho codificadas aleatoriamente. Avalie 

as amostras no quesito olfativo e gustativo, da esquerda para a direita, tomando água 

entre as amostras e indique na reta a intensidade de cada atributo. 

__|_______________________________________|__ 
                Pouco intenso                                                          Muito intenso 

PERFIL OLFATIVO 

 
Intensidade Floral 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
 
Frutas Cítricas 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
 

Frutas Tropicais 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
 
Frutas Maduras 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
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Especiarias 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
 
 
Nitidez Aromática 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Qualidade Aromática 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Complexidade Aromática 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Aromas Indesejados 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
 
PERFIL GUSTATIVO 

 
Acidez 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
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(____) __|_______________________________________|__ 
 
Estrutura/Volume de Boca 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Equilíbrio 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Tipicidade Varietal 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Qualidade 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Persistência 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 
Gostos Indesejados 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
(____) __|_______________________________________|__ Quais? 
 



81 

  
 

 
AVALIAÇÃO GERAL 
 
Nota Final 
nº da amostra 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
(____) __|_______________________________________|__ 
 

Observações Gerais 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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