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A acidez volátil (AV) é o conjunto de ácidos gordos da 
série acética que se encontram no vinho, quer no es-
tado livre quer no estado salificado, cujo limite legal 
é de 1,2 g/L, expressa em ácido acético (3). O ácido 

acético pode aparecer nos vinhos por actividade das leveduras 
durante a fermentação alcoólica e por actividade metabólica das 
bactérias do ácido láctico e bactérias do ácido acético. A pre-
sença de ácido acético nos vinhos tem sido sugerida como uma 
das causas envolvidas no amuo de fermentações vinárias (1). 
Por outro lado, mesmo noutras situações em que não ocorrem 
paragens de fermentação podem obter-se vinhos com concen-
trações de ácido acético que excedem os limites legais. Tal facto 
torna o vinho impróprio para consumo e traduz-se em prejuízos 
económicos para o produtor que, em face desta situação, recor-
re à solução mais frequentemente utilizada e que consiste na 
destilação do vinho. Neste contexto a remoção de ácido acético 
de mostos ou vinhos é um aspecto relevante para a indústria 
vinícola.
De acordo com experiências descritas por Ribéreau-Gayon (4) 
as leveduras produzem e utilizam ácido acético durante a fer-
mentação vinária. A experiência prática demonstrou que se ve-
rifica um acréscimo rápido na concentração de ácido acético nas 
primeiras horas de fermentação correspondentes à utilização de 
50-100 g de açúcares, atingindo-se um valor máximo seguido de 
um decréscimo. Apesar da variabilidade detectada em diferen-
tes leveduras, esta observação levou à prática da remostagem, 
que consiste na adição de um mosto ou de um bagaço ainda com 
açúcares a um vinho previamente estabilizado microbiologica-
mente, mas com elevada AV. Curiosamente, o vinho remostado 

após o esgotamento dos açúcares residuais (5 a 10 g/L) apresenta 
uma AV bastante mais reduzida.
Neste sentido, foi objectivo deste trabalho isolar e caracteri-
zar leveduras com capacidade de reduzirem o ácido acético de 
mostos ou vinhos com AV elevada. Assim, de um conjunto de 
135 estirpes isoladas de uma refermentação à escala industrial, 
foram seleccionadas quatro, três de Saccharomyces cerevisiae 
(30C, 43C, 45C) e uma de Lachancea thermotolerans (44C) que 
demonstraram, em meio sólido, capacidade de consumir ácido 
acético e glucose em simultâneo (5). A observação de que as 
estirpes de S. cerevisiae tinham a capacidade de consumir o 
ácido em presença de açúcares, levou-nos a testar várias leve-
duras vínicas comerciais. Estes estudos foram efectuados em 
meios sintéticos, com diferentes concentrações de glucose e 
etanol, aos quais se adicionou um vinho azedo (AV da mistura 
= 1,13 g/L), para simular refermentações com adições de mosto 
ou de bagaços. O efeito do arejamento (aerobiose e aerobiose-
-limitada) foi uma variável avaliada em todos os ensaios efec-
tuados. Apesar da variabilidade observada no comportamento 
das estirpes, S29 e S26 removeram cerca de 83 a 87% do ácido 
acético inicial, sendo a S29 mais eficiente no meio com alta 
concentração de glucose/baixa concentração etanol em condi-
ções de aerobiose-limitada e a S26 mais eficiente no meio com 
baixa concentração de glucose/alta concentração etanol, e em 
condições de aerobiose. As leveduras indígenas testadas (S. ce-
revisiae 43C e 45C) mostraram padrões de consumo de gluco-
se e ácido acético semelhantes aos observados nas leveduras 
comerciais, para ambos os meios em condições de aerobiose-
-limitada (Tabela 1).
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Em face destes resultados colocamos a hipótese de estas estir-
pes poderem promover a desacidificação de vinhos azedos sem 
a adição de glucose. Os estudos efectuados com vinhos azedos 
(AV = 1,44 g/L de ácido acético), em condições de aerobiose, 
aerobiose-limitada e anaerobiose, demonstraram que a levedura 
comercial S26 removeu 92 e 61% do ácido acético respectiva-
mente, em condições de aerobiose e aerobiose-limitada (5), indi-
cando que o nível de arejamento do meio pode ser decisivo para 
a remoção zimológica do ácido acético.
A eficiência da utilização do ácido acético por leveduras víni-
cas em condições de stress impostas pela combinação de eta-
nol, ácido acético e dióxido de enxofre foi também avaliada. 
As duas leveduras testadas reduziram, respectivamente, 78% 
(S26) e 48% (S29) da AV inicial de vinho azedo com uma AV 
de 1,0 g/L e uma concentração em etanol de 11% (v/v), de-
monstrando a maior tolerância da levedura S26 ao efeito com-

binado de elevadas concentrações de etanol e de ácido acético 
(6). Apesar do decréscimo do grau alcoólico (0,7 a 1,2%; v/v) 
observado (Tabela 2), os resultados sugerem que a desacidifi-
cação é possível em vinhos previamente estabilizados micro-
biologicamente, por filtração ou por adição de baixas concen-
trações de SO2 (6).
Os nossos resultados sugerem ainda que a desacidificação não 
afecta negativamente as características aromáticas do vinho. De 
facto, as alterações mais relevantes nos vinhos sujeitos à desa-
cidificação verificaram-se ao nível dos ésteres, acetato de iso-
amilo (aroma a banana) e hexanoato de etilo (aroma a pêra ou 
ananás), que apresentaram um incremento de 18 a 25 vezes da 
sua concentração inicial (Figura 1A), para valores acima do seu 
limiar de percepção. O aumento das concentrações dos ácidos 
isovalérico, butírico e hexanóico, não foi relevante (Figura 1B) 
uma vez que correspondem a valores normais para uma fermen-

Tabela 1 – Percentagem de consumo de ácido acético (letras a negrito) e glucose após refermentação de uma mis-
tura de vinho e meio mínimo contendo glucose 13% (p/v) e etanol 4% (v/v), ou glucose 3,3% (p/v) e etanol 10% 
(v/v), após 48 e 72 horas de incubação. Os resultados apresentados com a mesma letra não apresentam diferen-
ças significativas (P≤0,001)

Mistura vinho azedo e meio mínimo 
(Glucose 13%; p/v e Etanol 4%; v/v)

Mistura vinho azedo e meio mínimo 
(Glucose 3,3%; p/v; Etanol 10%; v/v)

Aerobiose* Aerobiose-limitada** Aerobiose* Aerobiose-limitada**

Estirpes Ácido acético
Glucose

Ácido acético
Glucose

Ácido acético
Glucose

Ácido acético
Glucose

L. thermotolerans 44C
94,6 ± 4,79 h 15,25 ± 3,30 a, b, c 28,1 ± 1,70 c, d, e 17,4 ± 7,16 b, c, d

58,5 ± 8,60 f 31,0 ± 5,69 c, d 16,4 ± 1,76 a, b 30,4 ± 5,79 c

S. cerevisiae 43C
0 ± 0 a 31,2 ± 9,70 c, d, e, f 36,4 ± 9,88 e, f 37,5 ± 3,17 e, f

100 ± 0 g 96,94 ± 3,17 g 40,7 ± 7,42 d, e 100 ± 0 g

S. cerevisiae 45C
16,0 ± 4,06 a, b, c 40,3 ± 6,60 e, f 33,4 ± 6,88 d, e, f 40,1 ± 6,58 e, f

100 ± 0 g 97,4 ± 2,28 g 23,8 ± 6,61 a, b, c 100 ± 0 g

S. cerevisiae S26
46,8 ± 4,99 f 45,9 ± 5,60 f 86,7 ± 2,63 g, h 44,6 ± 3,58 e, f

100 ± 0 g 87,7 ± 10,72 g 100 ± 0 g 100 ± 0 g

S. cerevisiae S30
8,6 ± 4,44 a, b 39,9 ± 5,70 e, f 36,3 ± 4,91 e, f 35,1 ± 6,37 e, f

100 ± 0 g 98,2 ± 3,15 g 31,7 ± 5,40 c, d 100 ± 0 g

S. cerevisiae S29
31,4 ± 2,47 c, d, e, f 82,5 ± 3,03 g, h 9,6 ± 3,03 a, b 43,3 ± 4,75 e, f

92,7± 1,15 g 56,8 ± 4,65 f 17,3 ± 2,86 a, b 14,85 ± 4,98 a

* 100 mL mistura em frascos Erlenmeyer de 250 mL, a 120 rpm.    ** 230 mL mistura em fracos Erlenmeyer de 250 mL, a 100 rpm.

Tabela 2 – Efeito do ácido acético na viabilidade celular e parâmetros enológicos dos vinhos obtidos após 168h 
de desacidificação de vinhos azedos com 11% (v/v) de etanol e 1,0; 1,5 e 1,75 g/L de ácido acético pelas estirpes 
comerciais S26 e S29

Estirpes
[Ácido 

acético]i

(g/L)

[Etanol]
% (v/v)

pH Ácido acético
(% consumo)

Acidez total 
(g/L)

[SO2 Total] 
(mg/L)

[SO2 Livre] 
(mg/L)

UFC/mL

 
S26 

 

1,0 10,3±0,1 b 3,68±0,03 b 78,0±2,65 e 3,77±0,15 b 74,77±1,43 b 0,0±0,0 a 107 b

1,5 9,7±0,4 a 3,58±0,01 a 24,9±4,29 c 5,37±0,06 a 59,90±1,43 a 0,0±0,0 a 0 a

1,75 9,8±0,2 a, b 3,57±0,01 a 21,7±0,99 b, c 5,87±0,38 a 66,86±0,41 a, b 0,0±0,0 a 0 a

 
S29 

 

1,0 9,8±0,2 a, b 3,61±0,02 a 48,3±4,73 d 4,60±0,10 c 64,75±0,98 a, b 0,0±0,0 a 0 a

1,5 9,7±0,2 a 3,60±0,01 a 8,9± 3,08 a 5,50±0,40 a 66,93±9,40 a, b 0,0±0,0 a 0 a

1,75 10,0±0,1 a, b 3,58±0,01 a 14,7±0,87 a, b 5,80±0,20 a 65,18±3,82 a, b 0,0±0,0 a 0 a

Os dados são valores médios de experiências realizadas em triplicado. Resultados com a mesma letra não são significativamente diferentes (P<0,05).

i – Concentração de ácido acético inicial.



enologia

Julho/Agosto/Setembro 2010  41

tação espontânea, e, aparentemente, não terão efeito negativo 
nas propriedades organolépticas do vinho (2). O aumento ex-
pectável na concentração de acetaldeído (Figura 1C) poderá ser 
reduzido se o processo de desacidificação ocorrer em condições 
de aerobiose-limitada. As concentrações dos álcoois terpénicos, 
α-terpineol, linalol e citronelol, já muito baixas no vinho inicial 
(Figura 1D), inferiores aos seus limiares de percepção, não va-
riaram significativamente após desacidificação.
Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que a utiliza-
ção de estirpes vínicas de S. cerevisiae é uma boa opção para a 
eficiente redução da AV de vinhos. 
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Figura 1 – Concentração dos 22 compostos voláteis analisados por SPME/GC-MS no vinho azedo e no vinho após desacidificação.


