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INTRODUÇÃO
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.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
MICROFERMENTAÇÕES

ANÁLISE DA COR ADSORVIDA PELAS LEVEDURAS

Em um experimento inicial com 24 cepas de levedura comerciais do gênero
Saccharomyces, foi notada intensidade mediana na maioria dos vinhos, porém houve
diferença significativa entre as duas cepas que promoveram as intensidades de cor
mais baixas, e as demais leveduras. Estas cepas foram Red Fruit e Maurivin, e seus
resultados estão expressados na Fig. 1.

Referente à adsorção de antocianinas pelas leveduras, foram observados três
comportamentos distintos ao longo dos ensaios realizados, 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 (Fig. 3, A), cepas que adsorvem sempre pequena quantidade de
antocianinas, como a Spark (Fig. 3, B) e também existem leveduras que adsorvem
determinados tipos específicos de antocianinas, dependendo assim, da variedade ou
das modificações das moléculas ao longo do tempo. Por este motivo, algumas cepas
como Maurivin (Fig. 3, C) e EC1118 possuem valores de adsorção altos em alguns
mostos e baixos em outros. Os valores de adsorção de antocianinas pelas leveduras
da Figura 3 estão dispostos na Tabela 1.

Fig. 1. Comparativo de intensidade de cor entre leveduras comerciais.

A partir destes resultados, foram selecionadas onze leveduras para os experimentos
seguintes, nos quais foram realizadas microfermentações em mosto de cinco
variedades diferentes de uva: Merlot, Isabel, Marcelan, Cabernet Sauvignon e Bordô.
Foi notada boa concordância entre a intensidade de cor dos vinhos deste e do
primeiro ensaio. Com a fermentação em mostos de cinco variedades diferentes de
uva foi possível avaliar o comportamento das leveduras frente a diferentes tipos de
antocianinas, já que a diferença de coloração de um mosto para outro é
extremamente acentuada. Esta grande variação na coloração dos mostos pode ser
notada na figura a seguir. (Fig 2).
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Fig. 3. Adsorção de antocianinas em mostos de cinco variedades diferentes de uva. A área de
gotejamento no papel de cromatografia está delineada em algumas figuras para o melhor
entendimento da imagem. (A) Levedura Red Fruit apresenta adsorção de cor alta em todos os mostos.
(B) Cepa Maurivin apresenta adsorção intermediária na variedade Merlot e Bordô, baixa em mosto
Isabel e Cabernet Sauvignon e alta em mosto de uvas Marcelan. (C) Levedura Spark apresenta adsorção
baixa em todos os mostos.

Mosto

Fig. 2. Comparativo entre coloração dos vinhos das cinco variedades diferentes de uva.

Levedura

Merlot

Isabel

Marcelan

C. Sauvignon

Bordô

Red Fruit

17,33 ± 5,74

33,96 ± 1,96

71,42 ± 7,74

36,73 ± 7,55

91,25 ± 4,6

Maurivin

13,79 ± 2,15

1,16 ± 1,15

65,42 ± 3,37

0,55 ± 0,49

20,17 ± 2,62

Spark

10,9 ± 2,5

zero

49,04 ± 4,34

1,23 ± 0,4

20,56 ± 5,82

Tabela 1. Adsorção de antocianinas pelas leveduras Red Fruit, Maurivin e Spark seguidos do desvio padrão.
Os valores correspondem a adsorção relativa a um máximo de 255 unidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De um modo geral, pode-se concluir que a adsorção de cor pelas leveduras no vinho é influenciada pela cepa de levedura, pela variedade de uva, e pelos tipos
diferentes de antocianinas contidas no mosto.
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