
Gestão da oxidação tradicional 
Os compostos usados habitualmente para proteger o mosto e o vinho contra a 
oxidação são os sulfitos (SO2). No entanto, os SSO2 podem ter um impacto ne-
gativo nas propriedades sensoriais do vinho; atrasar o início da fermentação ma-
lolática; originar questões ao nível da saúde (exemplo: concentrações elevadas 
no vinho produzido) e os consumidores procuram vinhos elaborados com menos 
químicos, nomeadamente o SO2. Por estes motivos os níveis de SO2 no vinho são 
regulamentados. As garrafas de vinho devem apresentar a menção “contém sul-
fitos” no seu rótulo quando os níveis são superiores a 10 mg/L. Os enólogos ten-
tam diminuir as concentrações de SO2 durante a vinificação e, por isso, o recurso 
a soluções biológicas torna-se numa excelente opção. 

Os mecanismos de oxidação
Compreender os mecanismos de oxidação é essencial quando se trata de prever 
como as ferramentas biológicas podem impedir o fenómeno. Antes da fermen-
tação, a principal reação oxidativa no mosto é uma oxidação enzimática. 
Envolve enzimas polifenoloxidase (lacase e tirosinase) que convertem o mono-
fenol em quinona: um forte oxidante. Depois dos processos de fermentação e 
de sedimentação, surge a oxidação química. O oxigénio pode provocar uma 
reação em contacto com metais de transição como o ferro e o cobre formando 
compostos reativos de oxigénio, surgindo um oxidante altamente reativo que 
pode oxidar o polifenol em quinona. 

As quinonas são o ponto de convergência da oxidação; o resultado da oxidação 
enzimática ou química. As quinonas são altamente reativas (Figura 1) e ocorrem 
múltiplas reações nas quinonas com compostos fenólicos ➊ originando muito 
rapidamente a produção de pigmentos acastanhados que alteram a cor do vinho 
(o que é particularmente visível nos vinhos brancos e rosés). As quinonas podem 
também produzir aldeídos devido à degradação de Strecker ➋ que inclui ami-
noácidos. Estes aldeídos, com elevadas concentrações, têm um impacto negativo 
nos aromas do vinho, resultando em marcadores de oxidação tais como o 

Figura 1. Possíveis vias para reduzir as quinonas oxidantes de alteração do vinho

metional e o fenilacetaldeído. Por fim, as quinonas oxidantes podem ser retidas 
pelos tióis aromáticos ➌ cque exercem uma atividade antioxidante. 

Esta adição de reagentes de sacrifício leva à neutralização das quinonas, e, pa-
ralelamente, diminui a concentração de tióis, que por sua vez reduz os aromas 
do vinho. Esta reação é a adição nucleofílica de uma função sulfidrila (–SH); 
por exemplo, o – SH no tiol aromático reage com o carbono eletrofílico da 
quinona. Os nucleófilos são compostos que são como os antioxidantes do vinho, 
tal como o dióxido de enxofre ou o ácido ascórbico, os tióis, os aminoácidos e 
diversos polifenóis.
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Gerir o risco oxidativo com ferramentas biológicas
Parte I – Pré-fermentação

A oxidação pode ocorrer durante o tempo de vida do vinho. O vinho perde a sua frescura e o seu bouquet aromático e começa a perder a sua vivacidade 
e força, apresentando aromas reminiscentes de mel, flores secas, caramelo, folha de papel ou palha, carne, lã molhada ou cão molhado, ficando sem 
estrutura ou insípido no palato. Não conseguir garantir que o vinho se mantenha nas melhores condições e que seja protegido contra a oxidação, pode 
acarretar consequências que variam desde perder segundas vendas, a curto prazo, até ocasionar consequências mais graves e prejudiciais, a longo prazo, 
afetando deste modo a imagem da marca. Nos países em que os consumidores têm um grau mais elevado de conhecimento sobre o produto, estes últimos, 
podem considerar que o impacto negativo do oxigénio é uma falha ubíqua. Por exemplo, uma análise realizada a 17.442 vinhos apresentados no concurso 
Decanter World Wines Awards de 2017 revelou que 5,8% foram identificados como tendo um defeito. Praticamente 1% de todos os vinhos apresentados 
foram considerados oxidados pelo painel de júri. 

Alguns vinhos são mais sensíveis à oxidação, por exemplo os vinhos brancos aromáticos, como o Riesling, Alvarinho e Verdelho, e ainda, vinhos com castas 
ricas em tióis como o Sauvignon blanc. Os vinhos tintos são menos sensíveis à oxidação dada a concentração mais elevada de compostos fenólicos que são 
antioxidantes naturais.

Durante a vinificação, várias etapas são consideradas etapas estratégicas em que o mecanismo da oxidação pode desencadear-se: no transporte das uvas, 
na prensagem, estabulação, trasfega, no início da FA, durante a estabilização pelo frio, o armazenamento e o transporte. Esta publicação tem como enfoque 
as ferramentas biológicas que estão à disposição dos enólogos quando se trata de controlar a oxidação que antecede o início da fermentação alcoólica.

   ➊ Transporte/Prensagem | ➋ Estabulação | ❸ Início da FA
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Prevenir a oxidação do mosto/pré-fermentação
Quando os sulfitos são adicionados ao vinho, a competição começa entre 
sulfitos e tióis para conseguirem uma adição nucleofílica das quinonas. Esta 
competição leva à diminuição do consumo de tióis aromáticos, que por sua 
vez permite uma preservação mais duradora dos aromas do vinho, dado que 
os tióis não são armadilhados pelas quinonas. No entanto, esta reação tam-
bém ocorre naturalmente com outros compostos do vinho, nomeadamente 
os que contêm sulfidrilo tal como a glutationa (GSH). Consequentemente, os 
compostos que têm a função – SH livre, como a glutationa, preservam os tióis 
aromáticos do vinho. Aumentar naturalmente a concentração de nucleófilos 
(como a GSH) no vinho aumenta a estabilidade oxidativa do vinho ao impedir 
as quinonas de provocar a oxidação.

Com a investigação da Lallemand relativa à seleção de estirpes de levedura, 
meios de crescimento e as condições da cultura, o processo de produção da 
Levedura Inativa Específica (LIE) naturalmente rica em GSH foi otimizado para 
fornecer ferramentas biotecnológicas inovadoras aos enólogos, permitin-
do-lhes proteger naturalmente os vinhos da oxidação ao melhorar a capacidade 
antioxidante natural do vinho. Um trabalho recente de investigação resultou no 
desenvolvimento de uma nova levedura inativa específica com uma concentra-
ção intracelular de glutationa mais elevada: Glutastar™. No âmbito da investi-
gação realizada em colaboração com o IUVV de Dijon, o trabalho do Dr. Florian 
Bahut demonstrou a singularidade desta LIE e o seu elevado desempenho. Foi 
demonstrado que a GSH se acumulava nesta LIE e também que vários compos-
tos únicos presentes na biomassa inativada são obtidos a partir de uma estirpe 
de levedura enológica em comparação com outra levedura inativada (Figura 2). 

Figura 2. Com a utilização da análise de ultra-alta precisão, é possível determinar a composição química 
de uma solução e encontrá-la através da sua fórmula elementar. Neste exemplo, cada círculo corresponde 

a uma composição química (que pode corresponder a várias compostos). O círculo cinzento representa 
compostos comuns a diferentes LIE. Os círculos coloridos representam compostos única e exclusivamente 
presentes no Glutastar™, com uma grande abundância de compostos na composição química C, H, O, N 

(laranja) e C, H, O, N, S (cor vermelho). 

Foi demonstrado que Glutastar™ contém uma quantidade elevada de gluta-
tiona reduzida e ainda um grande conjunto de peptídeos, incluindo o grupo 
sulfidrilo (– SH). Quando comparada com a atividade antioxidante de uma LIE 
apresentando uma concentração de glutationa similar, Glutastar™ mostra ter 
uma melhor capacidade antioxidante. Isto pode dever-se à atividade sinérgica 
deste conjunto único de nucleófilos, que ajuda a preservar por mais tempo a 
glutationa e contribui também para preservar a qualidade do vinho por mais 
tempo (Bahut et al, 2020).

O impacto de Glutastar™
Vários ensaios em adega mostraram que a utilização de Glutastar™ permite 
aumentar a conservação dos tióis. A Figura 3 mostra esta ação num ensaio 
realizado no Sauvignon blanc (IFV, Val de Loire, França), sendo que Glutastar™ 
foi adicionado ao mosto lágrima após a prensagem. 

Figura 3. Índice aromático com base no Valor de Atividade Olfativa (OAV) do Sauvignon blanc  
(Val de Loire 2019) com 30 g/hL de Glutastar™ adicionados ao mosto lágrima após a prensagem,  

em comparação com o controlo após a adição.

Glutastar™ pode também ser usado durante a maceração pré-fermentativa 
como demonstrado nos resultados de um ensaio em adega (Figura 4) reali-
zado no Sauvignon Blanc do Val de Loire. A concentração de tióis foi signifi-
cativamente mais elevada até, pelo menos, 5 meses de engarrafamento, o 
que indica, portanto, uma melhor estabilidade oxidativa e preservação do 
aroma durante o envelhecimento.

Figura 4. Os tióis no Sauvignon blanc (Val de Loire, 2019) com 30 g/hL de Glutastar™ adicionados ao mosto 
antes da maceração pré-fermentativa (8 dias a 4ºC) em comparação com o vinho controlo sem adição. 

A cor dos vinhos é também protegida quando Glutastar™ é usado, tal como 
demonstrado neste ensaio realizado na Provença (Figura 5).

Figura 5. O Rosé Syrah / Grenache (Provença, 2018). Adição de 30 g/hL de Glutastar™ de mosto lágrima no 
tabuleiro da prensa e uma LIE de referência, uma proteína de ervilha e o controlo sem adição.

Resumo
As ferramentas biológicas para prevenir a oxidação durante a vinificação têm 
sido utilizadas pelos produtores para manter a integridade sensorial dos seus 
vinhos, até ao momento do consumo. Estas ferramentas fazem parte de uma 
estratégia global de bio-proteção com o objetivo de reduzir o uso de SO2. A uti-
lização do Glutastar™ nas fases pré-fermentativas pode assegurar a proteção 
do vinho contra a oxidação e preservar o seu perfil sensorial na sua íntegra. A 
próxima publicação desta série «Winemaking Update» irá abordar a proteção, 
desde as fases da pós-fermentação até as etapas finais que resultam no engar-
rafamento, com Pure-Lees™ Longevity.
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