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Saccharomyces cerevisiae é a espécie de leveduras enológicas com

grande relevância e variabilidade na indústria vitivinícola. A grande

variabilidade quanto a características fermentativas tem levado à

seleção e comercialização de cepas adequadas. Sendo assim,

identificou-se a necessidade de avaliar seu potencial quanto a

produção de vinho. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as

características enológicas básicas de 48 isolados desta espécie

obtidos de vinhedos da Serra Gaúcha.

• 45% das cepas apresentaram caráter “killer”, essa espécie tem

como característica a produção e secreção de toxinas proteicas

letais a cepas sensíveis da mesma espécie ou de espécies de

leveduras associadas (Rodríguez-Cousiño et al, 2011).

• 66% das cepas esporularam no período de 7 dias, enquanto 78%

esporularam no período de 15 dias, as S.cerevisiae naturais são

geralmente prototróficas, homotálicas e heterozigotas. Elas

esporulam mal, embora no caso das leveduras do vinho, 75%

das células esporulam, dependendo da ploidia da cepa. Nas

leveduras do vinho, a viabilidade dos esporos também varia

muito (0 a 98%) (Barre, 1993; Puig, et al, 2000).

Ao final da avaliação do potencial enológico das cepas de

Saccharomyces cerevisiae selecionadas, conclui-se que apenas

9% das cepas avaliadas possuem grande potencial para

fermentação vínica, sendo isolados que possuem alta tolerância a

etanol, alta resistência a sulfito, baixa produção de acido acético e

não produzem sulfetos de hidrogênio.
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• 91% das cepas produziram sulfeto de hidrogênio, apesar de

que as S.cerevisiae são conhecidas por sua baixa produção de

sulfeto de hidrogênio, gás que produz o odor característico de

ovos podres.

• Quarenta e oito por centos das cepas produzira acido acético,

77% produziram pouco e 85% não produziram acido acético. O

acido acético é um componente indesejável em vinhos, alguns

autores (Lepe & Leal, 2004) apontaram que leveduras não

Saccharomyces apresentam maior produção de acidez volátil

• 91% das cepas toleraram a concentração de 100 mg/L de

sulfito, este é usualmente adicionado durante a produção de

vinhos brancos e tintos como agente antimicrobiano e

antioxidante,


