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Parte II – Pós-fermentação

No informativo anterior foi abordado o uso de leveduras inativas como auxiliares no 
combate à oxidação. Embora o Glutastar™ siga atuando até o engarrafamento, nas 
etapas que sucedem à fermentação alcóolica, a entrada de oxigênio (O₂; Tabela 1) pode 
variar dependendo da operação que se fizer necessária. 

Tabela 1. Etapas de pós-fermentação sujeitas à entrada de oxigênio.

ManManter o vinho sobre as borras é uma técnica que pode ser utilizada, mas há riscos 
associados (contaminação/qualidade das borras). Com base neste método ancestral, 
uma investigação do INRAE (JM. Salmon) demonstrou o potencial de leveduras inativas 
específicas para consumir O₂ e proteger o vinho da oxidação. Devido à esta capacidade, 
diversos testes foram conduzidos durante o armazenamento, estabilização a frio e 
transporte de vinhos brancos. Foram usados diferentes derivados, oriundos de leveduras 
diversas e obtidos através de distintos processos de inativação. Um deles apresentou a 
maiormaior capacidade de consumo de oxigênio com 1 mg/L de O₂ dissolvido e uma taxa de 
0,74mg de O₂/h quando adicionado ao vinho modelo com uma concentração de 20g/hL 
conforme mostrado na Figura 1. Esta alta taxa de consumo pode proteger o vinho da 
oxidação durante as diferentes fases do processo de pós-fermentação até o 
engarrafamento. Pure-Lees™ Longevity é uma levedura inativa específica, única, com 
notável capacidade de consumir O₂ e que agora está disponível para produtores de 
vinho em todo o mundo.

Figura 1. Capacidade de consumo máxima de O₂ por diferentes levaduras inativas.

EEm um teste realizado em vinho Chardonnay Australiano, de 3 a 6 mg/L de O₂ foram 
normalmente detectados durante a estabilização pelo frio. Para atingir a especificação 
de qualidade de <0,5 mg/L de O₂ dissolvido, através de injeção de gás inerte após a 
estabilização, pode-se levar até 2 semanas. Em testes anteriores, a prática recorrente de 
usar taninos gálicos para proteção à oxidação, não estava se mostrando efetiva durante 
o período do tratamento a frio. Desta forma, um novo teste foi realizado, mantendo-se o 
vinho a -4 °C por 5 dias com agitação. A amostra controle foi comparada com a adição de 
PuPure-Lees™ Longevity e com o a adição de taninos gálicos (Tabela 2). Os resultados 
demonstram a eficiente ação de proteção do Pure-Lees™ Longevity, possibilitando, 
ainda, redução das doses de SO₂.

Tabela 2. Oxigênio dissolvido durante a estabilização a frio com Pure-Lees™ Longevity

Em outros testes realizados com Chardonnay e Sauvignon Blanc (Figura 2), a aplicação 
durante a trasfega de Pure-Lees™ Longevity leva à remoção do O₂ (a) e, após vários 
meses de depósito em contato com Pure-Lees™ Longevity, pode-se observar o aumento 
na fração de SO₂ livre (b) e a preservação da tonalidade da cor e aumento do brilho (c), 
como consequente limitação dos fenômenos de oxidativos.

Figura 2. Efeito da adição de 20 g/hL de Pure-Lees™ Longevity em vinhos
Chardonnay (INRAE, França) e Sauvignon Blanc (Gers, 2014). 

RResultados semelhantes foram obtidos mais recentemente, durante um ensaio que 
consistia no transporte de vinho em tanques flexi da Nova Zelândia para a França. A 
adição de 20g/hL de Pure-Lees™ Longevity durante o carregamento do flexi possibilitou 
a preservação das qualidades aromáticas do vinho, em especial, os tióis voláties (Figura 
3). Consequentemente, esses vinhos tiveram uma vida útil mais longa e melhor valor de 
mercado.

Figura 3. SO₂ (livre e total), oxigênio dissolvido e preservação
aaromática durante envase de Sauvignon Blanc da Nova Zelândia.

OO uso de Pure-Lees™ Longevity provou ser uma ferramenta eficaz para controlar a 
oxidação após a fermentação e atualmente está sendo usado em todo o mundo para 
trasfega, armazenamento, estabilização a frio e transporte de vinho a granel. Portanto, a 
utilização de Glutastar™ e Pure-Lees™ Longevity são ferramentas essenciais para atingir 
esse objetivo, possibilitando a manutenção da integridade sensorial dos vinhos durante 
todo o processo até o consumidor. Lembrando que esta tendência de uso de 
instrumentos biológicos durante os processos de vinificação faz parte de uma estratégia 
de biopde bioproteção global para reduzir o uso de SO₂.
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