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 A termovinificação é um processo relativamente antigo e envolve a extração do mosto a temperaturas
elevadas seguido de vinificação na presença ou não de cascas. Este processo, promove rápida difusão de
compostos  fenólicos  das  cascas,  em  particular  antocianinas,  propiciando  a  obtenção  de  mostos  com
coloração  intensa.  Porém,  a  cor  é  instável,  obtendo-se  no  final  da  fermentação  aproximadamente  a
mesma  coloração  de  vinhos  produzidos  pela  maceração  convencional.  Durante  a  fermentação,  as
leveduras  reduzem  a  cor  do  vinho  através  da  atividade  de  enzimas  que  modificam  as  antocianinas,
produção de metabólitos que reduzem e afetam a polimerização de antocianinas, e pela adsorção destes
compostos e seu arraste. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adsorção de antocianinas por leveduras e
sua  influência  na  cor  do  vinho  termovinificado.  Foi  realizado  um  ensaio  com  24  cepas  comerciais  do
gênero  Saccharomyces  com  as  quais  foram  preparadas  microfermentações,  em  mostos
termovinificados  de  cinco  variedades  diferentes  de  uva:  Merlot,  Isabel,  Marcelan,  Sauvignon  e  Bordot.
Após,  o  vinho  foi  avaliado  em espectrofotômetro  e  as  borras  de  levedura  restantes  foram usadas  para
avaliação da cor adsorvida, que foi realizada diluindo as borras em água e gotejando em um papel para
cromatografia  de  camada  delgada.  O  papel  foi  então  escaneado  e  avaliado  no  Adobe  Photoshop,  pelo
sistema  de  cores  RGB.  Ao  longo  dos  cinco  ensaios  realizados,  foram  notados  três  comportamentos
distintos,  que  nos  permitiram  dividir  as  leveduras  nos  seguintes  grupos:  cepas  que  adsorvem  baixas
quantidades  de  antocianinas  independente  do  tipo  de  mosto;  cepas  que  adsorvem  altas  quantidades
independente  do  tipo  de  mosto,  e  cepas  onde  a  adsorção  é  dependente  do  tipo  de  mosto  e
consequentemente do tipo de antocianinas presentes nele. As antocianinas presentes em cada variedade
de uva podem ser diferentes, portanto, existem leveduras que adsorvem bem praticamente qualquer tipo
de  antocianinas,  como  a  cepa  Red  Fruit,  e  existem  leveduras  que  adsorvem  determinados  tipos
específicos de antocianinas, dependendo assim, da variedade e das modificações das moléculas ao longo
do tempo. Por este motivo, algumas cepas como Maurivin e EC1118 possuem valores de adsorção altos
em alguns mostos e baixos em outros. De um modo geral, pode-se concluir que a adsorção de cor pelas
leveduras no vinho é influenciada pela cepa de levedura, variedade de uva, e tipos de antocianinas.
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