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Resumo 

A Região Demarcada do Douro (RDD), tem um potencial vitivinícola excecional com um forte 

impacto socioeconómico e cultural na região. No entanto, prevê-se uma redução na adaptabilidade 

das vinhas, na sua produtividade e alterações na tipicidade dos vinhos, em consequência das 

alterações climáticas. O uso de protetores foliares para mitigar os efeitos negativos das alterações 

climáticas tem sido cada vez mais explorado. Apesar do grande interesse, o seu impacto sobre a 

microbiota natural e sobre a composição fenólica está insuficientemente estudado. Neste contexto, 

o presente estudo tem como objetivos avaliar o efeito da aplicação de dois protetores foliares, 

caulino e silicato de potássio (0,1% e 0,05%) nas populações de leveduras das uvas, mostos e 

vinhos, e na composição fenólica dos vinhos das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca 

(TF) da RDD. Verificou-se que os tratamentos foliares aplicados não afetaram a densidade 

populacional de leveduras na superficie das uvas da casta TN, porém verificou-se que na superficie 

das uvas da casta TF as uvas tratadas com protetores foliares apresentaram uma densidade mais 

baixa que as uvas do ensaio controlo. Os resultados mostraram que os protetores foliares não 

tiveram impacto significativo nas populações de leveduras da superfície das uvas e do início da 

fermentação alcoólica. A espécie Aureobasidium pullulans foi dominante em todos os tratamentos. 

No meio das fermentações alcoólicas (FA) verificou-se que devido ao amuo destas, os mostos da 

1ªFA apresentaram uma diversidade maior de leveduras em comparação com a 2ªFA sendo que, 

nesta última, a casta Touriga Nacional tratada com caulino e com silicato de potássio a 0,05% e 

0,1% e na Touriga Franca tratada com caulino, verificou-se a dominância da espécie 

Saccharomyces cerevisiae e nos restantes tratamentos a espécie Hanseniaspora guilliermondii. No 

final da fermentação alcoólica, Saccharomyces cerevisiae foi a espécie dominante em todas as 

fermentações. A fermentação alcoólica do mosto e do vinho da casta Touriga Nacional, cujas uvas 

foram tratadas com silicato de potássio a 0,05% apresentaram um maior teor de compostos 

fenólicos totais, antocianinas totais e taninos totais. Porém verificou-se que os vinhos consequentes 

desta fermentação apresentaram elevados teores de catiões de que pode resultar instabilidades no 

vinho.  

 

Palavras-chave: Alterações climáticas, Região Demarcada do Douro, microbiota, compostos 

fenólicos, caulino, silicato de potássio.  
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Abstract 

The Douro Demarcated Region (DDR) has an exceptional vitivinicultural potential with a strong 

socioeconomic and cultural impact on the region. However, as a consequence of climate changes 

there is a predicted reduction in vineyards adaptability, grape productivity and changes on the wine 

typicity. The use of leaf protectors to mitigate the negative effects of climate changes has been 

increasingly explored. Despite the great interest, the impact on the natural microbiota and on the 

phenolic composition is insufficiently studied. In this context, the present study aims to evaluate 

the effect of the application of two leaf protectors to "Touriga Nacional" and "Touriga Franca" 

grape varieties from the DDR, kaolin and potassium silicate (0,1% and 0,05%) on the grape, must 

and wine yeast populations and on the wine phenolic composition. Results showed that the leaf 

protectors did not affect the population density of yeasts on the surface of the "Touriga Nacional" 

grape variety, but it was verified that in the surface of the grapes of the "Touriga Franca", treated 

with foliar protectors, presented a lower density than the control group grapes. The leaf protectors 

had no significant impact on the yeast diversity from the grape surface and at the beginning of the 

alcoholic fermentation. The species Aureobasidium pullulans is dominant in all treatments. In the 

middle of the alcoholic fermentations it was verified that due to a stucked fermentation, the musts 

of the 1ªAF presented a greater diversity of yeasts in comparison with the 2ªAF, the "Touriga 

Nacional" grape variety, treated with kaolin and with potassium silicate at 0.05% and 0.1%, and 

in "Touriga Franca", treated with kaolin, the dominance of the species Saccharomyces cerevisiae 

was verified and in the remaining treatments the species Hanseniaspora guilliermondii. At the end 

of the alcoholic fermentation the dominance of the species Saccharomyces cerevisiae was verified 

in all the assays treated and untreated. The alcoholic fermentation of the must of "Touriga 

Nacional" grapes treated with 0.05% potassium silicate presented the highest fermentation 

performance and the highest total phenolic compounds, total anthocyanins and total tannins. 

However, it was verified that the wines resulting from this fermentation presented high levels of 

cations from which may result in instabilities in the wine. 

 

Keywords: climate changes, Douro Demarcated Region, microbiota, phenolic compounds, kaolin, 

potassium silicate. 
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1. Introdução geral 

Em Portugal, a vitivinicultura é uma atividade de grande importância socioeconómica e cultural, 

com uma vasta tradição, destacando-se como uma das principais alavancas de desenvolvimento e 

estabilidade económica do país (Agro.Ges, 2012). Portugal é o 12º maior produtor de vinho, a nível 

mundial, com uma produção média anual de 6 mil hL, e com uma área cultivada de 190 mil ha, em 

2016. No caso específico da Região Demarcada do Douro, a região mais importante a nível 

nacional, são produzidos 22% dos vinhos nacionais e 39% dos vinhos com denominação de origem 

(IVV, 2017). Contudo, prevê-se que com as alterações climáticas haja uma diminuição na produção 

nacional e poderá ocorrer uma redistribuição das regiões vitícolas, sendo que em Portugal a área 

adequada para a produção vitivinícola atual sofrerá um declínio a rondar os 80% (Hannah et al., 

2013). 

As consequências das alterações climáticas estão relacionadas com o aumento do clima estival das 

regiões vitícolas mediterrânicas, como é o caso do Douro, que é atualmente caracterizado como 

quente e seco, mas prevê-se que se torne ainda mais árido, o que pode potenciar alterações na 

produção, na adaptabilidade das vinhas e na qualidade e individualidade dos vinhos produzidos na 

região. Assim sendo, e uma vez que o clima não pode ser diretamente controlado pelo Homem, 

apenas se pode desenvolver medidas de curto prazo, de modo a adaptar as culturas e/ou mitigar os 

efeitos das alterações climáticas (Fraga et al., 2012). O recurso a protetores foliares, como o caulino 

e o sílicato de potássio, pode potenciar a mitigação destes efeitos. Contudo, apesar de já haver 

vários estudos sobre a influência do caulino na fisiologia da videira e composição fenólica das 

uvas, ainda se sabe muito pouco sobre o efeito deste na microbiota das uvas e do mosto e como 

estes tratamentos podem afetar a composição fenólica durante o processo de vinificação e no 

produto final. Em relação ao sílicato de potássio existem poucos estudos. O estudo da microbiota, 

presente na superfície dos bagos, e a caracterização dos compostos fenólicos é importante uma vez 

que estes influenciam a estabilidade, qualidade e individualidade do produto final.  
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2. Revisão bibliográfica  

2.1. Caracterização da Região Demarcada do Douro  

A Região Demarcada do Douro, a primeira região vitícola demarcada e regulamentada no mundo, 

situa-se a nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do Douro e estende-se aproximadamente por 

250 mil ha, sendo 18,3% da área ocupada por vinha (Magalhães, 2008). Foi estabelecida no reinado 

D. José I, pelo primeiro-ministro José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal. A região 

foi estabelecida com o intuito de assegurar a individualidade dos seus produtos e estabilizar a 

produção e o comércio. A Região Demarcada do Douro divide-se em 3 sub-regiões distintas, Baixo 

Corgo, Cima Corgo e o Douro-Superior, que são bordadas por 335 marcos de pedra com a 

designação de Feitoria (IVDP 2016). 

Esta região compreende áreas com encostas ingremes onde a interação das características 

especificas do solo (pouco profundos e pouco desenvolvidos, com uma textura franco arenosa, 

franco limosa ou limoso) e gradientes climatéricos, juntamente com um terroir, composto não só 

pelo clima, solo e práticas culturais, mas também pelas variedades cultivadas que tornam esta 

região adequada para a produção de vinhos com qualidades singulares (Magalhães, 2008). É 

caracterizada por verões quentes e secos e invernos muito frios e secos que exercem uma profunda 

influência sobre a fisiologia da vinha e que por sua vez afeta o crescimento vegetativo e o 

rendimento das videiras (Gouveia et al., 2011).  

 

2.2. Alterações climáticas e estratégias de adaptação para a viticultura 

Atualmente, as regiões vitivinícolas de Portugal, assim como outras regiões vitivinícolas do sul da 

Europa, possuem um clima mediterrânico, caracterizado por condições atmosféricas extremamente 

variáveis, com verões quentes e secos e invernos frios e húmidos (Bohnert, 2007). Contudo, em 

consequência das alterações climáticas, é consensual que o clima das regiões vitivinícolas do 

mediterrâneo se altere. Prevê-se que a temperatura global, relacionada com a acumulação de 

dióxido de carbono atmosférico, irá aumentar aproximadamente 4ºC no final deste século 

(comparando os anos 2081-2100 com 1986-2005), projetando-se assim um aumento gradual do 

número de dias acima dos 40ºC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). Supõe-se que 

a precipitação vai tender a aumentar com o aumento da temperatura média global, no entanto nos 
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países com clima mediterrânico a precipitação tende a diminuir, acompanhada de períodos mais 

longos de temperaturas extremas e seca (Giorgi e Lionello, 2008). A redução da nebulosidade 

prevista nestas zonas pode levar também a uma maior incidência de radiação solar (Bussotti et al., 

2013). 

No caso de Portugal, é esperado um aumento gradual da temperatura e uma redução da 

precipitação, principalmente no Norte e no Litoral (Figura 1) (Fraga et al., 2016). Estas mudanças 

vão ter um impacto direto na fisiologia da videira e na composição química das uvas que, por sua 

vez, vão afetar a vinificação, a composição química, a microbiota e os aspetos sensoriais do vinho. 

Isto pode levar a uma restruturação da distribuição das zonas vitivinícolas.  

 
Figura 1. (a) Diferença no número de dias com temperatura máxima diária igual ou superior a 40ºC (entre 1961-

2000 e 2041-2070). b) Diferença no total de precipitação acumulada (em mm) durante a época de crescimento 

vegetativo (entre 1961-2000 e 2041-2070) (adaptado de Fraga et al., 2012). 

Sabe-se que videiras expostas a temperaturas elevadas, por exemplo acima dos 30ºC, sofrem 

impactos negativos nos processos fisiológicos (Orduña, 2010). Stresses térmicos, durante a 

maturação das uvas podem levar a frutos mais pequenos, diminuição dos processos metabólicos, 

inibição do desenvolvimento da cor, aumento da volatilização dos compostos aromáticos e inibição 

e desnaturação de proteínas o que resulta em sintomas de queimaduras solares (Keller, 2010; 

Orduña, 2010).  Temperaturas elevadas levam a uma fase de amadurecimento mais curta e a 
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maturação fenólica e aromática pode não ser obtida. Os stresses hídricos durante as fases 

fenológicas também influenciam a produtividade e a qualidade das colheitas (Myburgh, 2003). 

Vinificações, resultantes de uvas submetidas a elevadas temperaturas, possuem inicialmente uma 

elevada concentração de açúcar e possivelmente concentrações elevadas de potássio, baixa acidez 

e pH elevado. Elevadas concentrações de açúcar nas uvas e consequentemente elevada 

concentração de álcool no vinho, vão influenciar a estabilidade dos microrganismos no vinho, 

podendo-se verificar com mais frequência amuos das fermentações alcoólica e malolática, o que 

representa um problema significativo na indústria do vinho (Orduña, 2010). 

Assim, com as ameaças decorrentes das alterações climáticas surge a preocupação de obter uma 

gestão da vinha mais sustentável, procurando práticas culturais mais responsáveis e amigas do 

ambiente que melhor se adaptem aos cenários climáticos adversos que se esperam. Neste contexto, 

a aplicação exogénea de compostos (como o caulino e o sílicato de potássio), pode manter ou 

mesmo melhorar a produtividade e a qualidade do fruto e do vinho, sob as pressões ambientais 

esperadas. 

 

2.2.1. Caulino  

O caulino, Si2Al2O5 4OH, é um mineral branco argiloso, quimicamente inerte, pouco abrasivo, que 

se dispersa facilmente em água. Este, quando aplicado exogenamente nas plantas, reflete radiação 

ultravioleta e infravermelha e radiação fotossintética ativa, resultando na redução da temperatura 

foliar, permitindo assim reduzir as consequências do stresse térmico, aumentar o uso eficiente da 

água, aumento da atividade fotossintética, resultando em um maior rendimento (Glenn e Puterka, 

2005). 

Este composto começou por ser utilizado na agricultura como constituinte da formulação de 

pesticidas. O caulino permitia que o pesticida se depositasse com espessura uniforme na superfície 

das plantas e garantia a sua aderência, mesmo na presença de chuva e vento (Vasconcelos, 2008). 

Contudo, nas últimas décadas, devido à consciencialização dos efeitos graves do uso de pesticidas 

nos ecossistemas, começou-se a aplicar caulino como repelente de pragas e doenças, substituindo 

os pesticidas, promovendo assim a agricultura biológica (Glenn, 2009). Atualmente este mineral é 
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considerado um componente valioso no que se refere a medidas de curto prazo contra o stress 

estival nas plantas. Estudos demonstram que a aplicação exogénea de partículas de caulino 

promove a redução das temperaturas de canópia, tendo como consequente uma redução do stress 

térmico, maior eficiência do uso da água e uma maior produtividade (Rosati et al., 2006; Michael 

Glenn et al., 2010; Shellie e King, 2013; Lobos et al., 2015), verificaram que videiras tratadas com 

caulino apresentam uvas com um maior teor de fenóis totais. Brillante et al. (2016), também 

verificaram um maior teor de antocianinas em uvas tratadas com caulino e que o vinho resultante 

possui características sensoriais mais atrativas.  

 

2.2.2. Sílicato de potássio  

O sílicato de potássio (K2SiO3), pertencente à família dos compostos inorgânicos, é um sólido 

incolor, transparente, com aspeto de vidro. É usado na agricultura como fonte solúvel de potássio 

e silício e também como fungicida e inseticida (US Environmental Protection Agency Office of 

Pesticide Programs, 2007).  

A aplicação de sílicato de potássio nas plantas pode aumentar a tolerância a stresse bióticos e 

abióticos, devido essencialmente à presença de sílica na sua formulação. A sílica deposita sob as 

plantas criando uma barreira mecânica, que protege a planta de insetos, fungos, radiação, chuva e 

ventos fortes. A sílica, quando aplicada sob forma de sílicato de potássio, minimiza os efeitos 

tóxicos do excesso de alumínio, cádmio e magnésio, aumenta a taxa fotossintética e incrementa a 

produção em situações de stress hídrico (Guntzer et al., 2012). Gong et al. (2003), verificaram que 

plantas submetidas a temperaturas elevadas e tratamentos com sílica apresentam uma maior 

condutância estomática e maior taxa fotossintética, em comparação com as plantas controlo. Ainda 

foi observado que as plantas tratadas com sílica, apresentaram folhas mais largas e grossas, o que 

limita a perda de água por transpiração. O potássio presente é absorvido pela planta e contribui 

para ativação de enzimas, regulação da pressão osmótica e abertura e fecho dos estomas. O potássio 

é também importante durante a fotossíntese, na formação dos frutos e aumenta a resistência ao frio 

e às doenças (US Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs, 2007). Contudo, 

ainda foram realizados poucos estudos sobre os mecanismos que este fitofármaco pode induzir nas 

plantas e as potencialidades que pode trazer como protetor foliar.  
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2.3. Caracterização da microbiota da uva 

A superfície dos bagos de uva possui uma microbiota complexa, que inclui fungos filamentosos, 

leveduras e bactérias. Algumas destas espécies apenas são isoladas nas uvas, por exemplo fungos 

parasitas e bactérias enquanto outras tem a habilidade de se desenvolver e proliferar no vinho, 

constituindo assim o consórcio microbiano do vinho. Este consórcio é constituído por leveduras e 

bactérias do ácido acético e do ácido lático (Barata et al., 2012a). Este desempenha um papel 

fundamental no processo de vinificação, uma vez que pode afetar a qualidade das uvas antes da 

vindima e, durante a fermentação, metabolizam os açúcares das uvas e outros compostos, 

produzindo etanol, dióxido de carbono e produtos secundários que, coletivamente, contribuem para 

a qualidade e individualidade do vinho (Fleet, 2003; Renouf et al., 2005).  

 

2.3.1. Leveduras  

As leveduras são fungos unicelulares, responsáveis pela fermentação alcoólica do vinho. Quando 

associadas ao crescimento e maturação das uvas e à produção de vinho, podem ser divididas em 

dois grupos, isto é, grupo Saccharomyces e não-Saccharomyces (Jolly et al., 2006). A espécie 

Saccharomyces cerevisiae é a principal representante do grupo Saccharomyces (Bozoudi e Tsaltas, 

2016), e é das leveduras mais importantes para a produção de vinho. É responsável pelo 

metabolismo do açúcar das uvas em álcool e dióxido de carbono, pela formação de metabolitos 

secundários importantes e pela conversação de percursores de aromas fermentativos (Jolly et al., 

2006). O grupo não-Saccharomyces contém um elevado número de espécies e é dominado, 

maioritariamente, por leveduras apiculadas. Espécies de Kloeckera spp/Hanseniaspora spp. 

representando 50 a 75% da população total e em menores proporções, podem ainda ser isoladas: 

Candida spp., Metschnikowia spp., Rhodotorula spp. e Cryptococcus spp. (Pretorius, 2000). 

Segundo Fleet (2003), as leveduras não-Saccharomyces são responsáveis pelo início da FA, 

contribuem positivamente para o aroma e flavor do vinho e determinam o potencial de estabilidade 

microbiana durante o envelhecimento e pós-engarrafamento. 

A densidade populacional de leveduras presentes na superfície das uvas sãs e maduras varia entre 

104 e 106 UFC/g, contudo em uvas danificadas ou uvas estudadas sem a separação do engaço, 
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podem apresentar uma densidade populacional superior, que pode variar de 106 a 108 UFC/g, 

resultado de uma maior disponibilidade de nutrientes, que atrai insetos e vetores microbianos 

(Barata et al., 2012a). Estudos apontam ainda que o grupo de leveduras Saccharomyces spp. 

encontram-se em números relativamente baixos e que a sua frequência pode até ser limitada 

enquanto que o grupo não-Saccharomyces é o grupo dominante (Fleet, 2003; Loureiro et al., 2012; 

Gilbert et al., 2014). 

 

2.3.2. Bactérias do ácido acético  

As bactérias do ácido acético (BAA) são um grupo de microrganismos constituídos por bacilos 

gram negativos, móveis e aeróbios, que realizam uma oxidação incompleta de álcoois, contribuindo 

para a acumulação de ácidos orgânicos como produto final (Mas et al., 2007). Segundo Barbe et 

al. (2001) a densidade populacional das BAA aumenta durante a maturação das uvas e é maior em 

uvas danificadas (105-106 UFC/g) do que em uvas sãs (102-103 UFC/g), devido a uma maior 

disponibilidade de açúcares (frutose e glucose). A espécie mais frequentemente isolada da 

superfície das uvas é Gluconobacter sp. (82%), seguida da Acetobacer pasteuriarus (13%) e a 

Acetobacter aceti (5%). 

 

2.3.3. Bactérias do ácido láctico  

As bactérias do ácido lático (BAL) são um grupo de microrganismos procariontes, gram positivos, 

de catalase e oxidase negativas, capazes de produzir ácido láctico como produto final da 

fermentação de hidratos de carbono (Inês et al., 2008).  

Ao contrário do que acontece com as leveduras e as BAA, as BAL são pouco afetadas pelo estado 

de maturação e sanitário das uvas, contudo a densidade populacional destas na superfície de uvas 

sãs e danificadas é bastante reduzida (102 a 103 UFC/g). As BAL mais frequentemente isoladas das 

uvas são pertencentes aos géneros Lactobacillus (Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus hilgardii e Lactobacillus casei), Leuconostoc (Leuconostoc mesenteroides e 

Leuconostoc dextranicum) e Pediococcus (Pediococcus parvulus, Pediococcus damnosus e 

Pediococcus pentasaceus) (Renouf et al., 2005, 2007). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacilo
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_Gram
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
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2.3.4. Outros microrganismos 

Como referido, para além dos microrganismos pertencentes ao consórcio microbiano, ainda podem 

ser isolados na superfície das uvas fungos filamentosos e outras bactérias pertencentes à espécie 

Zymomonas mobilis. Os fungos filamentosos, estão normalmente associados a doenças na vinha, 

que condicionam a qualidade do produto final, como Botrytis cinerea, Uncinula necator e 

Plasmospara viticola responsáveis por doenças comuns na vinha (podridão cinzenta, oídio e míldio 

respetivamente) (Loureiro et al., 2012). Fungos filamentosos pertencentes aos géneros Alternaria, 

Aureobasidium, Cladosporium, Ulocladium e Penicillium também podem ser isolados com muita 

frequência da superfície das uvas. 

A espécie Zymomonas mobilis é uma bactéria gram negativa que tem a capacidade de produzir 

álcool duas vezes mais rápido do que as leveduras. Contudo não faz parte do consórcio microbiano 

do vinho, devido à sua reduzida frequência nas uvas, não possuindo assim valor enológico 

(Buchholz et al., 1987). 

 

2.4. Fatores que influenciam a densidade e a diversidade da microbiota na uva 

A densidade e a diversidade da microbiota da uva estão diretamente ligadas ao estado de maturação 

da uva e à disponibilidade de nutrientes. Contudo fatores como as condições climáticas, a 

incidência de pragas, o uso de produtos fitofarmacêuticos e fatores como a localização geográfica 

da vinha, o tipo de solo, a idade da vinha, a variedade da casta, a integridade e a sanidade das uvas 

também contribuem paras as variações da densidade e diversidade populacional microbiana (Fleet, 

2003; Francesca et al., 2010; Barata et al., 2012a; Loureiro et al., 2012). 

 

2.4.1. Condições climáticas  

Vários estudos mencionam que as condições climáticas e microclimáticas afetam a presença de 

microrganismos na superfície dos bagos de uvas, contudo os estudos efetuados não são consistentes 

pois as variantes são multifatoriais e inconstantes. Combina et al. (2005), verificaram que em anos 

com precipitação elevada, o número de leveduras aumenta, provavelmente devido ao aumento do 
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volume dos bagos de uva, que proporciona a libertação de nutrientes por exosmose ou pela 

existência de um maior número de bagos danificados. Brilli et al. (2016), realizaram um estudo de 

longo prazo (1997-2012), onde foi relacionada a densidade e a diversidade de leveduras com as 

principais variantes meteorológicas (temperatura do ar, humidade relativa e precipitação) e 

verificaram correlação elevada entre as condições climáticas e o número de leveduras, 

particularmente em anos com elevada precipitação e humidade relativa. Contrariamente Comitini 

e Ciani (2006), verificaram que em anos de elevada precipitação o número de leveduras diminui 

10 vezes em comparação com anos em que a precipitação foi baixa. Čadež et al. (2010), verificaram 

que em anos com elevada temperatura há uma redução da população de leveduras. Quanto à 

diversidade de leveduras Ganga e Martínez (2004), detetaram uma maior diversidade de leveduras 

em anos com precipitação elevada. Contudo  Brilli et al. (2016), verificaram a existência de uma 

correlação máxima entre a diversidade e temperaturas elevadas. 

Relativamente ao efeito das condições climáticas na densidade e diversidade das bactérias, tem-se 

verificado que estas são beneficiadas por anos com temperaturas elevadas (Loureiro et al., 2012).  

 

2.4.2. Produtos fitofarmacêuticos 

A aplicação de produtos fitofarmacêuticos é, atualmente, uma rotina na viticultura, principalmente 

em zonas em que as condições climáticas favorecem o surgimento de doenças fúngicas, como a 

podridão cinzenta, o oídio e o míldio. A aplicação destes produtos pode afetar a microbiota natural 

das uvas (Zupan e Raspor, 2010). Vários autores realizaram estudos para comparar o efeito dos 

produtos fitofarmacêuticos na microbiota das uvas, porém os resultados obtidos não podem ser 

generalizados e muitas vezes são contraditórios. Estudos efetuados por Guerra et al.(1999) e 

Comitini et al. (2008) averiguam que o uso de produtos fitofarmacêuticos afeta negativamente a 

diversidade e a densidade das leveduras. Contrariamente Milanovic et al. (2013) e Grangeteau et 

al. (2016), verificaram uma maior diversidade de leveduras em vinhas que foram submetidas a 

produtos fitofarmacêuticos. Oliva et al. ( 2007), não detetaram alteração no número de leveduras 

presentes em uvas que foram submetidas a diferentes fungicidas. Quanto ao género ou espécie, 

alguns estudos verificaram que os fungicidas tendem a inibir o desenvolvimento de leveduras 

fermentativas e favorecem a proliferação de espécies oxidativas ou apiculadas. Guerra et al. (1999) 
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e Regueiro (2011), detetaram um número muito reduzido de leveduras Saccharomyces, e Longo et 

al. (1991), verificaram um aumento de espécies oxidativas em anos de elevada precipitação e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos de uso comum.  

 

2.4.3. Localização geográfica, casta e ano de vindima  

O número e a diversidade de leveduras presentes nos bagos de uva são, também, influenciados pela 

localização geográfica bem como pelo ano de vindima e pela casta.  Drumonde-Neves et al. (2017), 

estudaram a influência da localização geográfica e da casta na biota de leveduras presentes nas 

uvas. Estes autores, recolheram amostras de 3 castas, durante 2 anos, em 5 ilhas do arquipélago 

dos Açores verificando que a diversidade e a densidade de leveduras foram diferentes consoante a 

localização e a casta. A espécie Hanseniaspora uvarum, foi encontrada em todos os locais de 

amostragem e em todas as castas, no entanto, a espécie Pichia terricola prevaleceu somente numa 

localização. Neste estudo também se verificou que a diversidade e densidade diferia nos 2 anos em 

estudo. A espécie Metschnikowia pulcherrima, apenas foi isolada no primeiro ano de amostragem 

e a espécie Hanseniaspora uvarum aumentou significativamente a frequência no segundo ano de 

amostragem. Num estudo realizado por Grangeteau et al. (2016), em que também compararam a 

influência do ano de vindima na população de leveduras e fungos presentes na uva, foram 

verificados diferentes índices de diversidade nos 3 anos de amostragem, provavelmente devido a 

diferenças de temperatura e precipitação entre os anos de amostragem. Os mesmos autores também 

compararam a influência da casta na população de leveduras presentes na fermentação. Verificaram 

que a espécie Kluyveromyces thermotolerans foi a espécie predominante para duas castas e as 

espécies Candida. sorbosa, Metschnikowia pulcherrima e Pichia. toletana, ocorreram em baixas 

percentagens e foram apenas isoladas numa das castas. 

2.5. Caracterização da microbiota durante a vinificação  

A conversão do mosto de uvas em vinho é o resultado de interações bioquímicas e biológicas que 

ocorrem no mosto por atividade metabólica de vários microrganismos (leveduras, bactérias lácticas 

e acéticas) (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 
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2.5.1. Leveduras  

Como referido anteriormente, as leveduras são os agentes responsáveis pela FA. A FA pode ser 

dividida em dois tipos: espontânea e inoculada (König et al., 2009). A primeira é realizada por 

microrganismos presentes naturalmente no mosto, provenientes da superfície das uvas e do 

equipamento da adega (Fleet, 2003; König et al., 2009). Inicialmente é conduzida por leveduras 

não-Saccharomyces (Figura 2A), tais como Kloeckera /Hanseniaspora, Pichia, Candida, 

Debaryomyces, Metschnikowia e, por vezes, Torulaspora delbrueckii, ZygoSaccharomyces bailli 

e SchizoSaccharomyces pombe (Cocolin et al., 2000; Jolly et al., 2006), podendo atingir uma 

densidade populacional entre 106 e 108 UFC/mL (Fleet, 2003; Zott et al., 2008). Com o aumento 

progressivo da concentração de etanol as espécies menos tolerantes são eliminadas favorecendo o 

desenvolvimento de Saccharomyces cerevisiae, que se torna a levedura dominante (Figura 2B), 

completando assim a FA (Cocolin et al., 2000). A fermentação inoculada é realizada através da 

adição de leveduras comerciais do género Saccharomyces, tais como Saccharomyces cerevisiae ou 

Saccharomyces bayanus, ao mosto, o que faz com que a conversão dos açúcares, presentes no 

mosto, em etanol seja realizada mais rapidamente, tendo como consequente o fraco 

desenvolvimento de outros microrganismos (Constantí et al., 1997). 

Contudo, as leveduras também podem ter efeitos negativos no vinho, afetando o produto final. 

Segundo Plata et al. (2003), as leveduras apiculadas tais como Hanseniaspora/Kloeckera, são 

capazes de produzir metabolitos, como o ácido acético, que confere um cheiro a vinagre, 

principalmente em vinhos com um grande período de armazenamento, e em vinhos tintos com um 

grande período de maceração pré-fermentativo. As espécies Saccharomyces cerevisiae e 

Saccharomyces bayanus podem reduzir compostos sulfúricos e produzir fenóis voláteis, sendo 

responsáveis por maus aromas, como aroma a cebola e a farmácia. E as leveduras do género 

Brettanomyces, são as principais responsáveis pela alteração do vinho, dada a sua elevada 

capacidade de produção de fenóis voláteis e de ácido acético (Swiegers et al., 2005).  
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Figura 2. Crescimento generalizado de leveduras não-Saccharomyces (A), leveduras Saccharomyces (B); 

(adaptado de Fugelsang e Edwards, 2007). 

 

2.5.2. Bactérias do ácido acético  

A presença e o crescimento de bactérias do ácido acetico (BAA) está geralmente associado à 

deterioração do vinho, principalmente por serem responsáveis pelo aumento do teor de ácido 

acético e como consequente o aumento da acidez volátil. Após o esmagamento das uvas há um 

elevado desenvolvimento de BAA no mosto e na fase inicial da FA, sendo Gluconobacter oxydans 

a principal espécie isolada podendo também ser encontradas Acetobacter aceti, Acetobacter 

pasteurianus e Gluconacetobacter hansenii, que, caso se desenvolvam rapidamente, podem levar 

a uma diminuição da taxa de fermentação ou a uma paragem da mesma, levando por sua vez a 

perda de qualidade no vinho (Joyeux, 1984; Fugelsang e Edwards, 2007; König et al., 2009). Ao 

longo da FA, a densidade populacional de BAA vai diminuindo (Figura 3A) devido ao aumento 

progressivo da concentração de etanol, dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de carbono (CO2) e 

diminuição do pH. No final da FA é ainda possível isolar algumas bactérias mais resistentes, 

principalmente Acetobacter aceti, seguida de Acetobacter pasteurianus, Acetobacter oeni, 

Acetobacter hansenii, Gluconobacter oxydans e Gluconacetobacter liquefaciens, embora estas 

últimas sejam isoladas com menor frequência que nas fases inicias da fermentação. Quando se 

recorre a inoculação de leveduras, a fermentação vai ser mais rápida, e as BAA não vão ter 
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oportunidade de se desenvolverem, apresentando assim densidades populacionais baixas (101 a 102 

UFC/mL) (Figura 3B). Em relação à fermentação malolática, alguns estudos apontam que a 

densidade populacional de BAA, durante este processo, possa variar entre 102 e 106 UFC/mL, 

sendo Acetobacter aceti a espécie dominante (Fugelsang e Edwards, 2007).  

 
Figura 3. Evolução das BAA ao longo da fermentação espontânea (A) e induzida (B) (adaptado de Mas el al., 

2007). 

 

2.5.3. Bactérias do ácido láctico  

As bactérias do ácido láctico (BAL), são responsáveis pela fermentação malolática (FML) 

considerada fermentação secundária, que ocorre normalmente no final da FA. Contudo, as BAL 

estão presentes durante todo o processo de vinificação, variando quantitativa e qualitativamente ao 

longo do mesmo (Inês, 2007). Logo após o esmagamento do fruto, segundo Joyeux et al. (1984), a 

densidade populacional destas bactérias pode variar entre 102 a 104 UFC/mL sendo as principais 

espécies isoladas nesta fase do processo Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus. brevis, Lactobacillus. confusus, Leuconostoc 

mesenteroides, Pediococcus damnosus e Oenococcus oeni. Durante os primeiros dias da FA a 

população de BAL tende a aumentar (Figura 4), mas, devido ao aumento da concentração de etanol 

e diminuição do pH, sofrem um declínio rápido de cerca de 1 a 2 log, e permanecem em números 

reduzidos (<102 UFC/mL), até ao final da FA (Fugelsang e Edwards, 2007). No final da FA, as 

bactérias sobreviventes começam a multiplicar-se exponencialmente, atingindo populações de 106 
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a 108 UFC/mL, quase exclusivamente constituídas por estirpes de Oenococcus oeni, espécie que 

domina nesta fase e realizam a FML (Inês, 2007). 

 
Figura 4. Evolução da população de BAL durante o processo de vinificação (adaptado de Fugelsang, 1997). 

 

2.6. Fatores que influenciam a diversidade e densidade das espécies durante a 

vinificação 

Após o esmagamento das uvas, o mosto apresenta condições favoráveis para a propagação de 

microrganismos, p.ex., pH baixo e elevada concentração de açúcares. Contudo, quando se inicia a 

FA há vários fatores que podem influenciar a diversidade e a densidade de microrganismos ao 

longo da vinificação, que podem ser agrupados em três categorias: características do vinho, fatores 

associados com a vinificação e interações entre os microrganismos. 

2.6.1. Características do vinho  

O crescimento e o desenvolvimento dos microrganismos é afetado diretamente por fatores como o 

teor alcoólico, o pH, o dióxido de carbono e o oxigénio. A presença de resíduos de pesticidas e 

fungicidas e a disponibilidade de nutrientes, são também fatores que influenciam o crescimento e 

a sobrevivência dos microrganismos.  A transformação dos açúcares em etanol, por leveduras, 

resulta numa restrição para o desenvolvimento dos microrganismos. Isto porque há uma maior 

competição para obter nutrientes e porque nem todos têm a capacidade de sobreviver a altos teores 

de etanol (Liu et al., 2017).  
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O pH do mosto pode variar entre 2,75 e 4,25 e influencia o crescimento e desenvolvimento de S. 

cerevisiae e das BAL (Fleet, 2003). Valores de pH inferiores a 2,8 diminuem a taxa de crescimento 

de S. cerevisiae e vinhos, com pH inferior a 3,5, apresentam predominância de Oenococcus oeni, 

não se verificando crescimento de estirpes de Lactobacillus spp. e de Pediococcus spp. Outro fator 

que condiciona o desenvolvimento dos microrganismos é o aumento exponencial de CO2, que 

limita a proliferação de espécies aeróbias, como as BAA. Contudo, o excesso de oxigénio promove 

o desenvolvimento de BAA, podendo levar ao amuo da FA ou oxidação do mosto (Liu et al., 2017). 

 

2.6.2. Fatores associados com a vinificação  

Operações tecnológicas como a clarificação do mosto, temperatura de vinificação e adição de 

substâncias como SO2, também podem afetar a densidade e diversidade dos microrganismos no 

vinho  

As operações de clarificação dos mostos ou dos vinhos efetuada por sedimentação, filtração ou 

centrifugação levam à remoção de um número considerável de microrganismos e à eliminação de 

nutrientes a eles associados, nomeadamente compostos azotados, limitando deste modo, o 

crescimento dos microrganismos  

A temperatura de vinificação afeta a taxa de crescimento dos microrganismos e o tempo de duração 

da FA, tendo como resultado alterações nas qualidades sensoriais e químicas do vinho. Espécies 

não-Saccharomyces têm maior hipótese de crescimento a temperaturas mais baixas, nestas 

condições, possuem maior tolerância ao etanol e espécies do género Saccharomyces predominam 

quando se verificam temperaturas mais elevadas. Quanto às bactérias, estas são beneficiadas 

quando se verificam temperaturas elevadas. A temperatura de vinificação também afeta o 

metabolismo das leveduras, uma vez que estas influenciam a formação de certos metabolitos, como 

o caso, do glicerol, ácido acético, acetaldeído e etanol (Torija et al., 2003). 

O SO2 é um aditivo alimentar (conservante E220) vulgarmente utilizado na indústria enológica. 

Este composto inibe a atividade de vários microrganismos através da rutura de pontes dissulfídicas 

nas proteínas, reação com alguns cofatores, como o NAD+ e FAD, e redução da concentração de 

nutrientes essenciais para os microrganismos. Porém, algumas bactérias e leveduras indesejadas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bico
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possuem grande resistência a este composto, como é o caso de certas leveduras do género Pichia, 

Schizosacharomyces e Zygosacharomyces (Fugelsang e Edwards, 2007). 

 

2.6.3. Interações entre os microrganismos  

Durante o processo de vinificação, a existência de diversidade de microrganismos promove o 

estabelecimento de relações antagonísticas e sinergísticas. As leveduras, produzem metabolitos dos 

quais alguns são tóxicos para outras espécies (etanol, SO2, ácidos gordos de cadeia média). 

Contudo, as leveduras também podem promover o crescimento de outras estirpes, como as BAL. 

Após a FA, durante a autólise das leveduras são excretadas e libertadas vitaminas, bases azotadas, 

péptidos e aminoácidos que promovem o crescimento das BAL (Inês, 2007). 

 

2.7. Compostos fenólicos  

Os compostos fenólicos, são metabolitos secundários com elevada importância em enologia. Estes 

são responsáveis pela coloração dos frutos, mas sobretudo pelas características sensoriais que 

conferem ao vinho (Gil-Muñoz et al., 1999). 

Os compostos fenólicos podem subdividir-se em dois grandes grupos, os flavonóides e os não-

flavonóides. Do primeiro grupo as classes mais abundantes são os flavonóis, os flavanóis e as 

antocianinas, sendo que estas últimas apenas estão presentes nas uvas e vinhos tintos (Corrales et 

al., 2009). O grupo dos não-flavonóides é caracterizado por se apresentar sob a forma de ácidos 

sendo os mais comuns nas uvas, os ácidos fenólicos e outros derivados como os estilbenos 

(Ribéreau-Gayon et al., 2006). No quadro 1, encontram-se os teores generalizados de compostos 

fenólicos no vinho.  
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Quadro 1. Teores generalizados dos compostos fenólicos no vinho tinto (adaptado de Sacchi et al., 2005). 

      Tipo de composto fenólicos mg GAE/L 

Compostos não-flavonóides  200 

Compostos flavonóides   

           Antocianinas  150 

           Taninos condensados  750 

           Flavonóis  50 

           Outros compostos flavonóides  250 

  

 

2.7.1. Compostos flavonóides  

Os compostos de natureza flavonóide estão presentes numa grande variedade de plantas, estando 

atualmente identificados mais de 8150 (Marston et al., 2006). Nas plantas, funcionam como 

antioxidantes, antimicrobianos, fotorreceptores, repelentes de insetos e foto reguladores (Moreno-

Arribas e Polo, 2009). 

Os compostos flavonóides caracterizam-se por possuírem um esqueleto básico e comum C6-C3-C6 

que consiste em dois anéis aromáticos (denominados A e B) ligados por um anel pirano (Anel C) 

(Figura 5). Os compostos fenólicos dividem-se em 12 famílias que se distinguem pelo grau de 

oxidação do anel pirano. 

 Os compostos fenólicos são encontrados, principalmente, nas camadas internas da película e da 

grainha, sendo que na polpa as suas concentrações são muito baixas, contudo estes valores 

dependem muito da casta e dos fatores ambientais (Casassa e Harbertson, 2014). Grande parte da 

estrutura e da cor dos vinhos deve-se às antocianinas, aos flavano-3-ol e às proantocianidinas, 

sendo quantitativamente os mais importantes. Os flavonóides podem encontrar-se no estado livre 

ou polimerizados com outros flavonóides, açúcares, não flavonóides, ou ainda combinações dos 

anteriores (Cabrita et al., 1999). 
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Figura 5. Estrutura básica dos flavonóides (Fonte: Trueba, 2003). 

 

2.7.1.1. Antocianinas  

O termo antocianina deriva do grego anthos (flor) e Kyanos (azul). São o maior grupo de pigmentos 

hidrossolúveis do reino vegetal e são responsáveis pela coloração dos frutos, flores, folhas e caules 

(Monagas et al., 2005). A gama de cores das antocianinas pode variar entre o vermelho e o azul 

consoante o pH. Entre pH 1-2 as antocianinas assumem tons de vermelho, para pH 3-6 tons roxo e 

para pH  6 tons azuis e com o aumento do pH estes compostos tendem a tornam-se incolores 

(Kennedy, 2008). 

A estrutura das antocianinas difere dos restantes flavonóides por ser complementada por uma ou 

mais moléculas de glucose. Estruturalmente são glucósidos de polihidroxi ou polimetoxi dos sais 

de flavilium (2-fenil-benzopirilo). Elas diferenciam-se pelo número de grupos hidroxi (oxidrilo) e 

o grau de metilação destes grupos presentes no anel lateral, o número e a natureza dos açúcares 

ligados à molécula, e o número e natureza das cadeias alifáticas ou aromáticas esterificadas com 

os açúcares (Cabrita et al., 1999). 

Nas uvas, as antocianinas encontram-se na película e nas 3 ou 4 camadas da hipoderme e também 

na polpa de castas tintureiras (Conde et al., 2007). 

As antocianidinas do género Vitis são a cianidina, a delfinidina, a peonidina, a petunidina e a 

malvidina (Figura 6). De entre as cinco antocianas, a malvidina é a dominante em todas as castas, 

representando 50 a 80% do total na uva madura, podendo-se considerar que a malvidina 

monoglucósido está na base da cor das uvas e do vinho, variando em função da casta. Das 
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antocianinas restantes temos 5 a 10% de cianidina, 10 a 20% de delfinidina, 15 a 25% de petunidina 

e 15 a 30% de paeonidina (Guerra et al., 1999). 

 

 

 

  

 

Figura 6. Estrutura química e substituintes das antocianinas (adaptado de Durst e Wrolstad, 2001). 

 

A síntese das antocianinas começa no pintor e vão-se acumulando ao longo da maturação da uva 

(Waterhouse, 2002). A taxa de acumulação de antocianinas tem sido relacionada com várias 

condições agroambientais, tais como, as castas, o clima, as condições do solo, condições de rega e 

outras práticas culturais, contudo verifica-se um decréscimo destas mesmo antes da vindima e 

durante a sobre maturação (Río Segade et al., 2008). 

2.7.1.2. Flavonóis  

Os flavonóis, são compostos flavonóides, de cor amarela, caracterizados pela presença de uma 

insaturação no anel heterocíclico e um grupo hidroxilo no C3. Estes compostos encontram-se nos 

vacúolos das células da pelicula das uvas na forma de glucósidos facilmente hidrolisáveis, e nos 

vinhos tintos encontram-se na forma de agliconas no estado livre. Os flavonóis presentes em maior 

quantidade, no vinho, são a quercetina, a miricetina e o quempferol (Figura 7 ) (Pereira et al., 

2006). 

 

 

 

 

Figura 7. Estruturas químicas dos principais flavonóis (adaptado de Lorrain et al., 2013). 

Antocianidinas 
Substituição 

R1 R2 

Cianidina OH H 

Delfinidina OH H 

Peonidina OCH3 H 

Petunidina OCH3 OH 

Malvidina OCH3 OCH3 

 Substituição 

 R1 R2 

Quercetina OH H 

Miricetina OH OH 

Quempferol H H 
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Embora estejam em pequenas concentrações nas uvas, possuem um papel importante na evolução 

e estabilidade da cor dos vinhos tintos. Isto devido a sua capacidade antioxidante que protege as 

antocianinas da condensação e da polimerização oxidativa, permitindo que os vinhos envelhecidos 

mantenham a coloração vermelha e reflexos violetas, característicos dos vinhos tintos jovens 

(Cabrita et al., 1999). 

 

2.7.1.3. Flavanóis  

Os flavanóis, também denominados flavan-3-óis, são responsáveis pela estabilidade da cor 

vermelha do vinho tinto, bem como a sua adstringência (Quaglieri et al., 2017). Nas uvas, estão 

presentes nas partes sólidas (pedicelo, película e graínha) sob a forma de monómeros, oligómeros 

ou polímeros (Cabrita et al., 1999). A quantidade destes compostos nas uvas pode variar com o 

tipo de casta e com os fatores ambientais, como por exemplo o estado de maturação das uvas, as 

condições climatéricas e a quantidade de frutos recolhidos (Marston et al., 2006).  

Os principais monómeros que se encontram nas uvas e no vinho são a (+)-catequina e a (-)-

epicatequina, que são epímeros no C(3) (Figura 8), e em menor percentagem pode-se ainda 

encontrar (-)-epicatequina galato. (Lorrain et al., 2013). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estrutura química e substituintes dos principais flavanóis (adaptado de: Lorrain et al., 2013). 

 

Quanto aos oligómeros e aos polímeros, também denominados de taninos condensados ou 

proantocianidinas, surgem após a polimerização dos monómeros (Moreno-Arribas e Polo, 2009). 

Estes, quando são aquecidos em meio fortemente ácido e alcoólico, libertam antocianidinas 

(Lorrain et al., 2013). As antocianidinas libertadas são a cianidina ou a delfinidina, que recebem o 

 Substituição 

 R1 R2 R3 

(+)-catequina H H OH 

(-)-epicatequina H OH H 
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nome de procianidinas e prodelfinidinas respetivamente. A primeira é o resultado da polimerização 

da catequina e da epicatequina e a segunda é constituída por galocatequinas e epigalocatequinas 

(Cabrita et al., 1999). As procianidinas do tipo B são as proantocianidinas mais representativas nas 

uvas e no vinho. São o resultado da ligação covalente entre o C4 do anel de pirano e o C8 do anel 

A (Figura 9A). E a ligação de flavonóides entre os locais C4 e C6 permite a ramificação do polímero 

de procianidina (Figura 9B) (Jackson, 2008). 

 
Figura 9. Exemplos de taninos condensados de tipo B em uvas: procianidina de flavan-3-ol não ramificada (A); 

procianidina ramificada de flavan-3-ol. (B) ( adaptado de Jackson, 2008). 

 

2.7.2. Compostos não-flavonóides  

Os compostos não-flavonóides incluem os ácidos fenólicos (ácidos hidroxicinâmicos e os ácidos 

benzóicos), bem como outros derivados, tais como os estibenos. Estes compostos estão presentes 

em baixas concentrações nas uvas e no vinho, com exceção dos ácidos hidroxicinâmicos (Kennedy 

et al., 2006). 

Os ácidos hidroxicinâmicos apresentam uma estrutura química C6-C3 (Figura 10A) e encontram-

se nos vacúolos das células das películas e das polpas sob a forma de ésteres tartáricos (Cabrita et 

al., 1999). São os compostos fenólicos mais oxidáveis presentes nas uvas que, apesar de não 

exercerem qualquer influência no gosto do vinho, são percursores dos fenóis voláteis responsáveis 
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pelas alterações aromáticas, nomeadamente, nos aromas primários desenvolvidos durante a 

maturação das uvas (Gil-Muñoz et al., 1999).  

Os ácidos benzóicos estão presentes no vinho em menor quantidade (70 mg/L vinho tinto e 10 

mg/L no vinho branco) (Waterhouse, 2002), apresentam uma estrutura C6-C1 ( Figura 10B) e são 

incolores em solução hidroalcoólica, mas podem tornar-se amarelos depois da oxidação (Ribéreau-

Gayon et al., 2006). Dos ácidos derivados do ácido benzóico, os mais importantes são os ácidos 

vanílico, siríngico e salicílico, que aparecem ligados às paredes celulares e, principalmente, o ácido 

gálico que se encontra sob a forma de éster dos flavanóis (Ribéreau-Gayon et al., 2006).  

Figura 10. Estrutura química dos (A) Ácidos hidroxicinâmicos e (B) Ácido benzóicos (adaptado de Lorrain et al., 

2013). 

Quanto aos estilbenos, possuem dois anéis aromáticos ligados por uma ligação dupla (C6-C2-C6). 

Os mais abundantes na uva são trans-resveratrol e seus derivados glicosilados (Waterhouse, 2002). 

A ocorrência de estilbenos nas uvas está associada à resistência a doenças fúngicas, como a Botrytis 

cinerea, e a stresses abióticos como a radiação UV (Fernández-Marín et al., 2012).  

 

2.8. Evolução dos compostos fenólicos ao longo da vinificação  

Durante a FA dos vinhos tintos, os compostos fenólicos presentes nas uvas são transferidos para o 

vinho por difusão. O processo de difusão é caracterizado pelo movimento de solutos do local com 

maior concentração para o de menor concentração (Kennedy, 2008). Durante a maceração, a 

difusão dos compostos fenólicos das uvas para o vinho, pode ser afetada pela temperatura do mosto, 

perturbações na membrana celular, solubilidade do soluto, superfície de contacto e tempo de 

contacto, teor alcoólico e concentração de sulfuroso no mosto, leveduras presentes, manutenção 

física do mosto, a variedade e maturação das uvas, o peso molecular e tipo de composto fenólico e 

o gradiente de concentração (Kennedy e Peyrot, 2003). Posto isto, após a colheita das uvas, a 

A B 
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concentração final de compostos fenólicos no vinho vai depender do método de vinificação adotado 

(Kennedy, 2008). Quando se opta por métodos de vinificação tradicional apenas 20 a 40% dos 

compostos fenólicos das uvas são extraídos para o vinho (Ford, 2008). Contudo já há varias 

técnicas para a extração da concentração ideal de compostos fenólicos de modo a obter um balanço 

nas propriedades sensoriais do vinho e na estabilidade da cor (Sacchi et al., 2005).   

Após o esmagamento das uvas, as antocianinas, os ácidos fenólicos e outros compostos fenólicos 

presentes na pelicula, são rapidamente extraídos, devido à sua solubilidade. As antocianinas 

difundem-se rapidamente no mosto, atingindo o máximo de concentração ao fim de 3 a 5 dias de 

maceração (Canals et al., 2005) contudo, quando o teor alcoólico atinge certos níveis, observa-se 

uma diminuição da concentração destes compostos fenólicos (Kennedy, 2008). A perda de 

antocianinas nas últimas etapas da maceração podem ser devidas: à adsorção iónica pela parede 

celular de leveduras com carga negativa (Casassa e Harbertson, 2014) e por outras partes sólidas 

(Kennedy, 2008). Pode também ser devida a formação de piranoantocianinas (Rentzsch et al., 

2007) e à clivagem oxidativa do anel C heterocíclico, levando à degradação direta das antocianinas 

(Lopes et al., 2007). Vários autores verificaram que macerações longas (>20 dias) acentuam os 

fatores acima descritos, concluindo que vinhos provenientes deste tipo de maceração apresentam 

baixas concentrações de antocianinas e consequente cor instável. De um modo geral no fim da 

maceração, a quantidade de antocianinas no vinho em relação ao teor nas uvas é de 21 a 45%  

(Casassa et al., 2013).  

Os flavonóis apresentam padrões de extração similares às antocianinas, contudo dado a sua baixa 

polaridade, a taxa de extração é mais lenta (Casassa e Harbertson, 2014). 

Os flavanóis flavanóis [(+)-catequina, (-)-epicatequina e (-)- epicatequinagalato], são extraídos das 

peliculas a partir dos primeiros 2 ou 3 dias de maceração e apresentam máxima concentração ao 

fim de 5 dias, em condições normais de vinificação (González-Manzano et al., 2004). Os flavanois 

presentes nas grainhas necessitam de macerações mais perlongadas para uma extração mais 

eficiente (Casassa e Harbertson, 2014). Os taninos, são menos solúveis e por tal a sua extração é 

mais lenta, contudo a taxa de extração aumenta com o aumento do teor alcoólico e com o tempo 

de contacto com as peliculas. A evolução da extração dos taninos difere conforme a sua localização 

nas uvas. Experiencias evidenciam que os taninos presentes nas peliculas começam a ser extraídos 
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a partir dos primeiros 3 a 5 dias de maceração, apresentando uma taxa de extração linear durante 

os primeiros 7 dias e exibem o máximo de concentração no final da maceração (Gil-Muñoz et al., 

1999). Enquanto os taninos presentes nas grainhas possuem uma taxa de extração inicial baixa, 

começando a ter um aumento linear a partir dos 6 a 10 dias de maceração, o que corresponde a fase 

da fermentação em que os teores alcoólicos são elevados. O álcool provoca a degradação das 

camadas hidrofóbicas externas das grainhas, proporcionando a libertação dos taninos (Casassa e 

Harbertson, 2014). Quanto aos ácidos fenólicos, apresentam uma extração linear a partir do 3 dia 

e atingem a concentração máxima no final da maceração (Gil-Muñoz et al., 1999). 

 

2.9. Objetivos 

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivos avaliar o efeito da aplicação de caulino e 

sílicato de potássio, o último em duas concentrações diferentes, 0,1% e 0,05%, na população 

microbiana e na composição fenólica de uvas, mosto e vinho de duas castas tintas, Touriga 

Nacional (TN) e Touriga Franca (TF), provenientes de uma vinha integrada na Região Demarcada 

do Douro.  
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3. Material e Métodos 

3.1. Amostragem  

As uvas utilizadas neste estudo são provenientes da Quinta do Orgal, situada em Vila Nova de Foz 

Côa (41º3'51.552"N; 7º5'34.732"W; elevação 348 m), recolhidas na vindima de 2016. Usaram-se 

uvas pertencentes a duas castas, Touriga Nacional (TN) e a Touriga Franca (TF) sujeitas cada uma 

delas a 3 tratamentos diferentes: caulino 5% e silicato de potássio com duas concentrações 

diferentes, 0,05% e 0,1%. A amostragem foi efetuada pela recolha aleatória de cachos de forma a 

obter-se uma amostra representativa de cada tratamento. Os cachos foram colocados em sacos, 

devidamente identificados, e armazenados a -20ºC.  

3.2. Microvinificações 

Para realizar as microvinificações, procedeu-se ao desengaçe e à pesagem em condições de assepsia 

de 600g de uvas de cada amostra, para sacos estéreis devidamente identificados. Após o 

esmagamento manual das uvas, o mosto foi transferido para os fermentadores (Figura 11A). O 

fermentador idealizado (Figura 11B), consiste em um frasco de vidro com capacidade de 1L e 

respetiva tampa de metal na qual foram efetuados dois orifícios: um central, para colocação do 

borbulhador, que permite que o CO2 escape livremente, libertando o excesso de pressão e evitando 

simultaneamente a oxidação e outras contaminações, e um segundo orifício lateral para a instalação 

de um sistema tipo cateter, que tornou possível a recolha diária de amostras (Figura 11C). Foi 

também projetada uma estrutura com rede plástica (Figura 11D) para manter a manta imersa, 

possibilitando uma maior extração dos compostos ligados à cor, aroma e estrutura que se encontram 

nas peliculas e evitando o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis. 

Para acompanhar a fermentação alcoólica, foram efetuadas determinações diárias do grau Brix com 

o auxílio de um refratómetro digital HI 96813 e da temperatura ambiente. 

Quando se verificou o final da fermentação alcoólica, procedeu-se à separação das partes solidas 

da parte líquida (vinho), por prensagem manual. O vinho foi filtrado, com recurso a uma compressa 

esterilizada, e armazenado em frascos de vidro de 300 mL a 8ºC. 
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Figura 11. Design idealizado para o fermentador; (A) microvinificação instalada; (B) fermentador completo; (C) 

orifício central, com o respetivo borbulhador, e orifício lateral, com o sistema cateter instalado; (D) estrutura de 

rede plástica para manter a manta submersa;  

 

3.3. Análises microbiológicas  

3.3.1. Estudo da microbiota presente na superfície dos bagos de uvas 

O estudo dos microrganismos presentes na superfície dos bagos das uvas baseou-se na adaptação 

do método descrito por Renouf et al. (2005), que consiste na lavagem de 300g de uvas para frascos 

esterilizados, com 300 mL de água isotónica peptonada (10 g/L de peptona de soja; 2mL/L de 

Tween). Os frascos com as respetivas amostras foram agitados a 150 rpm, durante 3 horas, num 

agitador orbital. A solução de lavagem foi filtrada, utilizando uma compressa esterilizada para a 

remoção dos resíduos sólidos. Para cada amostra repetiu-se o processo 3 vezes, para uma extração 

mais eficiente dos microrganismos.  

3.3.2. Estudo da microbiota durante a FA 

Para a avaliação dos microrganismos do mosto, foi retirado 1 mL a cada amostra, em 3 etapas 

diferentes da fermentação alcoólica, para avaliar o desenvolvimento dos microrganismos de cada 

tratamento e casta. A 1ª sementeira foi realizada no intervalo de 22 a 23º Brix, correspondente ao 

inícioda fermentação alcoólica (24h após o esmagamento). A 2ª sementeira corresponde 

aproximadamente ao meio da fermentação alcoólica e foi realizada no intervalo de 15 a 16º Brix. 

E a 3ª sementeira foi realizada no intervalo de 8 a 9º Brix o que corresponde ao fim da fermentação 

alcoólica, comprovada com a determinação dos açúcares redutores.  
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3.3.2. Isolamento dos microrganismos 

O procedimento experimental para o isolamento dos microrganismos consistiu na inoculação direta 

e respetivas diluições decimais em meios seletivos, em duplicado. As placas foram incubadas a 

25ºC durante 5 dias. 

O isolamento das leveduras totais foi obtido nos meios Wallerstein Laboratory (WL) Nutrient agar, 

Rose Bengal Chloramphenicol (RBC) agar e Yeast Peptone Glucose (YPG) agar, este último foi 

suplementado com Cloranfenicol (5 mL/L), para inibição do crescimento de bactérias. As leveduras 

não-Saccharomyces foram isoladas em meio YPG, suplementado com Cloranfenicol (5 mL/L) e 

actidiona (0,25 mL/L), para inibir o crescimento de bactérias e de leveduras Saccharomyces spp.  

Para as bactérias, procedeu-se ao estudo de 3 populações diferentes: bactérias anaeróbias gram 

positivas (BAL), bactérias anaeróbias facultativas gram negativas (Zymomonas) e bactérias 

aeróbicas gram negativas (BAA). As BAL foram isoladas em meio Man Rogosa Sharpe (MRS) 

agar, suplementado com actidiona (5 mL/L), para a inibição do crescimento de leveduras. As 

bactérias anaeróbias gram negativas foram isoladas em meio Zymomonas pimaricine penicillin 

(ZPP) agar suplementado com actidiona (5 mL/L) e penicilina (0,5 ml/L), para a inibição do 

crescimento de bactérias gram positivas. As BAA foram isoladas em meio Acetobacter (AC) agar, 

suplementado com actidiona (5 mL/L) e penicilina (0,5 mL/L).  

A população de microrganismos na superfície das uvas foi expressa em UFC/Bago através da 

seguinte fórmula:  

𝑈𝐹𝐶/𝐵𝑎𝑔𝑜
𝐶 × 𝑉 × 𝑚

𝑀
 

em que C corresponde ao número de UFC/mL, V ao volume de água de lavagem, m ao peso médio 

de 30 bagos e M ao peso dos bagos usados na lavagem (Renouf et al., 2005). E a população de 

microrganismos do mosto foi expressa em UFC/mL. 

 

3.3.3. Contagem, purificação e conservação  

Para todos os meios de cultura as colónias, ditas viáveis, desenvolveram características distintas 

que permitiram a sua caracterização e enumeração. Após o crescimento cada colónia diferente foi 
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catalogada segundo a sua morfologia (cor, forma, elevação, margem e consistência) e foram 

realizadas leituras do diâmetro, com recurso ao programa de tratamento de imagem Digimizer 

Image Analysis Software, utilizando uma régua calibrada como escala (Figura 12).  

 

Figura 12. Recolha fotográfica de uma placa contendo colónias para a posterior leitura de diâmetros. 

 

Para cada amostra as colónias morfologicamente distintas foram purificadas por riscado, nos 

respetivos meios, garantindo assim colónias puras, fundamentais para a sua posterior identificação. 

Após a purificação, procedeu-se à conservação das colónias a -20ºC em eppendorffes de 2 mL, 

com meio MRS, suplementado com glicerol (40%).  

 

3.3.4. Observação ao microscópio 

As colónias catalogadas foram submetidas a uma prévia observação ao microscópio ótico com o 

objetivo de diferenciar leveduras de bactérias, tendo em conta a possível resistência aos antibióticos 

utilizados nos diferentes meios de cultura. Seguidamente procedeu-se à caracterização 

microscópica das células. Posteriormente procedeu-se à captura de imagens, obtidas através de um 

microscópio ótico invertido Olympus IX51 (Olympus Biosystem, Munich, Germany) acoplado a 

uma câmara digital (ColorViewIII, Soft Imaging System GmbH, Münster, Germany) através do 

programa de tratamento de imagem Olympus Cell^A.SEESR. 
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3.3.5. Caracterização das bactérias (Teste da catalase e coloração diferencial de Gram) 

Para cada colónia identificada como bactéria foi colocada uma gota de peróxido de hidrogénio 

sobre uma lâmina. Nestas condições, a presença da enzima catalase resulta na formação de água e 

oxigénio, que se observa pela formação de bolhas. Para as BAL não se verifica a formação de 

bolhas, indicando que o teste é negativo, ao contrário do que é obervado para as BAA que possuem 

catalase. 

A coloração diferencial de gram permite distinguir bactérias gram positivas de gram negativas. 

Através deste método a diferenciação é realizada tendo em consideração a composição distinta das 

paredes celulares destes grupos, sendo que as gram positivas possuem uma camada espessa de 

peptidoglicano, que vai reter a solução de cristal de violeta, mesmo após aplicação de uma solução 

descolorante, enquanto que as gram negativas possuem uma camada fina de peptidoglicano que, 

apesar de difundir a cor inicialmente, não a retém, adquirindo, após nova coloração, a cor do 

corante diferencial contrastante, neste caso a cor da safranina, vermelha. 

 

3.3.6. Extração do DNA das leveduras  

Após isolamento e purificação das leveduras, retirou-se duas ansadas de todas as culturas frescas e 

transferiu-se em tubos eppendorff, contendo 500 L de tampão de lise (pH 8; 50mM Tris; 250mM 

NaCl; 50mM EDTA 0,3%; SDS) e um volume de esferas de vidro (425-600 M SIGMA) 

equivalente a 200 L. A suspensão foi agitada fortemente no vórtex durante 5 minutos e colocada 

num banho a 65ºC durante 1 hora. Seguidamente a suspensão foi novamente agitada no vórtex 

durante 5 minutos e centrifugada durante 10 minutos a 13000 rpm e a 4ºC. O sobrenadante obtido 

foi de seguida retirado para outro eppendorff. Procedeu-se a precipitação do sobrenadante com 1/10 

de acetato de Sódio (3M) e 9/10 de etanol absoluto e deixou-se em repouso, a -20ºC durante 24 

horas.   

A suspensão foi centrifugada durante 10 minutos a 12000 rpm e a 4ºC. O sobrenadante resultante 

foi descartado e lavou-se duas vezes o pellete com 1mL de 70% etanol a (v/v) centrifugando a 

12000 rpm 5 minutos entre cada lavagem. Ao fim das lavagens secou-se o pellet e ressuspendeu-
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se com TE. As amostras de DNA foram armazenadas a 4 ° C. Para as reações de PCR as amostras 

foram diluídas a uma concentração de aproximadamente 50 ng/L. 

 

3.3.7. Identificação das leveduras por sequênciação parcial do rDNA 26S 

A amplificação das regiões D1/D2 do rDNA 26S foi realizada com recurso aos primers NL1 (5’-

GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3’) e NL4 (5’-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3’). As 

reações de PCR foram realizadas em misturas de 50 L, contendo 20-30 ng de DNA, 200 mM de 

cada desoxiribonucleótido, 2 mM de cloreto de magnésio, 50 pmoles de cada primer e 2 U de Taq 

DNA polimerase em tampão apropriado. 

O programa de amplificação consistiu num passo inicial de desnaturação de 5 min a 94ºC, seguido 

de 35 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min a 56ºC e 1 min a 72ºC e de um ciclo final de extensão de 5 min 

a 72ºC. As amplificações foram efetuadas num termociclador (iCycler Thermal Cycler BIO-RAD) 

A amplificação da região D1/D2 do rDNA 26S foi confirmada por eletroforese em gel de 1,2% 

(p/v) de agarose. Nos poços do gel foi inserida uma mistura de 5 µL de amostra e 5 µL 6X 

Cyan/Orange Loading Buffer (Invitogen) e nos poços das extremidades foi introduzido 3 µL de 

marcador 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). A eletroforese decorreu durante 1 hora e 30 minutos 

com uma voltagem 100 V (fonte de alimentação EPS 301 Amersham, Pharmacia Biotech). 

Terminada a eletroforese, as bandas de DNA foram visualizadas à luz ultravioleta (= 312 nm), 

num transiluminador (TFP-M/WL, Vilber Lourmat) e fotografadas com uma câmara digital 

(Olympus C-4000) cuja imagem foi tratada com o Software DigiDoc-It Imaging System. Os 

fragmentos obtidos foram comparados visualmente com o marcador de pesos moleculares 1 Kb.  

Os produtos amplificados foram purificados utilizando o Kit PureLink Quick PCR Purification 

(Invitrogen) e enviados para o Laboratório de Sequênciação da STABVIDA para sequenciação 

parcial do rDNA 26S utilizando o primer NL1 (Muyzer et al., 1996). As sequências parciais de 

rDNA 26S editadas foram exportadas para ficheiros de texto e procedeu-se à comparação com 

sequências disponíveis nas bases de dados públicas (GenBank) utilizando o algoritmo BLASTN 

(Altschul et al., 1990). A identificação a nível de espécie foi realizada de acordo com o critério de 

homologia máxima. Para cada sequência identificada foi selecionada a sequência com que 

apresentava maior percentagem de homologia. 
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3.3.8. Extração do DNA das bactérias 

A extração do DNA das bactérias foi realizada de acordo com o método de tiocianato de guanidina 

(Pitchern et al., 1989). As células de cada colónia foram lavadas duas vezes com tampão TE (10 

mM Tris-HCl, 1 Mm EDTA, pH 8,0) e centrifugadas a 8000 rpm (10 min a 4ºC). Os pelletes foram 

resuspendidos em 250 L de TE e lisozima (10 mg/mL) e foram incubadas durante 14-16 h a 37ºC. 

A lise completa das células foi realizada pela adição de 500 L de reagente GES (5M tiocianato de 

guanidina, 100 mM EDTA pH 8,0, 0,5% v/v sarcosil) misturado por inversão, seguida de incubação 

em gelo. Após a adição de 250 L de acetato de amónio (10M) e mais 10 min de incubação em 

gelo, os ácidos nucléicos (fase aquosa) foram extraídos com 1 mL de clorofórmio: álcool isoamílico 

(24:1 v/v). Após nova centrifugação (10 min.), o sobrenadante obtido foi transferido para um tubo 

eppendorff e precipitado com volume 40 igual de isopropanol frio. O pellet foi lavado com etanol 

70% (v/v) e ressuspendido em 20 L de tampão TE. A concentração de DNA foi determinada num 

biofotómetro por leitura de absorvância a 260 nm e aplicando a relação: 1 UA = 50 ng/mL. As 

amostras de DNA foram armazenadas a 4-8 ° C. Para as reações de PCR as amostras foram diluídas 

a uma concentração de app. 50 ng/L. 

 

3.3.9. Identificação das bactérias por sequênciação parcial do rDNA 16S 

A amplificação por PCR do rDNA 16S foi realizada utilizando os primers PA (5’ 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’) e PH (5´AAGGAGGTGATCCAGCCGCA3’).  As reações 

de PCR foram realizadas em misturas de 50 L, contendo 20-30 ng de DNA genómico por molde, 

200 mM de cada desoxiribonucleótido, 2 mM de cloreto de magnésio, 50 pmoles de cada primer e 

2 U de Taq DNA polimerase em tampão apropriado.  

Para a amplificação do rDNA e a confirmação de amplificação procedeu-se do mesmo modo 

descrito no ponto 3.3.7. 

Os produtos amplificados foram purificados utilizando o Kit PureLink Quick PCR Purification 

(Invitrogen) e enviados para o Laboratório de sequênciação da STABVIDA para sequenciação 

parcial do rDNA 16S utilizando o primer 907R (5'CCGTCAATTCCTTTGAGTTT 3', (Muyzer et 

al., 1996). As sequências parciais de rDNA 16S editadas foram exportadas para ficheiros de texto 
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e procedeu-se à comparação com sequências disponíveis nas bases de dados públicas (GenBank) 

utilizando o algoritmo BLASTN (Altschul et al., 1990). A identificação a nível de espécie foi 

realizada de acordo com o critério de homologia máxima. Para cada sequência identificada foi 

selecionada a sequência com que apresentava maior percentagem de homologia. 

 

3.4. Análises bioquímicas  

Para as análises bioquímicas, efetuadas ao longo da vinificação, foram retirados diariamente 2 mL 

de mosto de cada amostra para ependorffes. Os ependorffes foram centrifugados durante 10 

minutos e posteriormente armazenados a -20ºC. 

 

3.4.1. Determinação dos açúcares redutores  

Para quantificação do teor de açúcares redutores foi usado o método colorimétrico do ácido 3,5-

dinitrossalicílico (DNS), segundo o procedimento adaptado de Miller (1959). Procedeu-se à 

diluição das amostras (1/250) de modo a obter um teor de açúcar inferior a 1g/L. Seguidamente, 

em tubos de ensaio de tampa roscada, usaram-se 3 alíquotas de 3 mL da solução diluída e 3 mL do 

reagente de DNS, previamente preparado. Os tubos foram colocados em banho-maria à temperatura 

de 90ºC durante 15 minutos, para desenvolver uma coloração castanho-avermelhada. Antes de 

arrefecer a mistura num banho de água fria adicionou-se 1 mL da solução de tartarato duplo de 

sódio e potássio 40%, para estabilizar a cor. Por fim, efetuaram-se leituras de absorvância dos 

extratos para comprimento de onda de 540 nm. Os açúcares redutores foram calculados por 

interpolação de uma curva padrão relativo à absorvância a 540 nm e à concentração de glucose na 

gama de 0-2,5 g/L  

 

3.4.2. Determinação das antocianinas e dos polifenóis totais  

A quantificação das antocianinas e dos polifenóis totais, foi realizada ao longo da FA e no vinho 

final. Foram transferidas 3 alíquotas de 100 μL de amostra para tubos de ensaio, nos quais foi 

adicionado 1,90 mL de HCl 1M. Ao fim de 3 horas, necessárias para a expressão total da cor, foram 

efetuadas leituras da absorvância num espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution 201 no 
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comprimento de onda 520nm, para a quantificação das antocianinas totais, e a280nm, para a 

quantificação dos polifenóis totais.  

 

3.4.3. Determinação dos taninos  

Os taninos foram determinados segundo o método de precipitação por meticelulose, descrito por 

Sarneckis et al. (2006). Procedeu-se à preparação de dois ensaios: 

Ensaio controlo: num eppendorff de 2 mL, adicionou-se 50 L de amostra, 400 L de solução 

saturada de sulfato de amónio e 1,55 mL de água desionizada. Ao fim de 10 minutos de repouso 

centrifugou-se as soluções durante 15 minutos e procedeu-se à leitura de absorvâncias a 280nm. 

Ensaio tratado: num eppendorff de 2 mL, foi adicionado 50 L de amostra e 60 L de solução de 

metilcelulose a 0.04%. Ao fim de 2 a 3 minutos de repouso, adicionou-se 400 l de solução saturada 

de sulfato de amónio e 9,50 L de água desionizada e deixou-se repousar por 10 minutos. 

Seguidamente, procedeu-se a uma centrifugação de 10 minutos e efetuou-se a leitura de 

absorvância a 280 nm.  

O teor de taninos totais foi determinado pela diferença entre o ensaio controlo e o ensaio tratado e 

calculado em mg/L (expresso em equivalentes de epicatequina) a partir da reta de calibração para 

a epicatequina. 

 

3.4.4. Determinação do pH do vinho 

A determinação do pH apenas foi efetuada no vinho e, para tal, recorreu-se ao método 

potenciométrico, referido pelo OIV (2011). Foram efetuadas 3 determinações para cada amostra, 

tomando como resultado a média destas determinações.  

 

3.4.5. Determinação da massa volúmica e da densidade relativa a 20 °C do vinho  

A massa volúmica e a densidade relativa, a 20ºC, foram determinadas por picnometria. Procedeu-

se à pesagem de um picnómetro de vidro pyrex com capacidade de 50 mL, limpo e seco (P) e a 
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pesagem do mesmo picnómetro com água destilada à temperatura ambiente (P1), para obter a massa 

de ar existente (m) e determinar o volume do picnómetro a 20ºC (V20), segundo as seguintes 

fórmulas: 

𝑚 = 0.0012 (𝑃1 − 𝑃)                      𝑉20 = (𝑃1 − 𝑃 + 𝑚) × 𝐹1 

onde F1 é o fator constante da tabela de fatores F para a temperatura tºC da água contida no 

picnómetro. Após determinação da massa do picnómetro cheio com amostras a tºC (P2) e as 

respetivas massas volúmicas aparentes à temperatura tºC (𝜌1), procedeu-se à correção da densidade 

por ação da temperatura (ρ20) por intermédio de uma tabela de correção (c), aplicando as seguintes 

fórmulas:  

     𝜌20 = 𝜌𝑡 ±
𝑐

1000
      +𝑠𝑒 𝑡℃>20℃

− 𝑠𝑒 𝑡℃<20℃                                 𝜌
𝑡=

𝑃2−𝑃+𝑚
𝑉20

          

A densidade relativa a 20ºC (𝑑20
20), foi obtida pela divisão da massa volúmica a 20ºC pela massa 

volúmica da água pura a 20ºC.  

𝑑20
20 =

𝜌20

0,998203
 

 

3.4.6. Determinação do título alcoométrico do vinho  

O título alcoométrico volúmico é igual ao número de litros de etanol contidos em 100 litros de 

vinho, sendo que ambos os volumes medidos à temperatura de 20 °C e é expresso em % vol. O 

título alcoométrico volúmico foi obtido pela determinação da massa volúmica do destilado por 

picnometria.  

Procedeu-se à destilação simples de 100 mL de vinho de cada amostra (Figura 13), da qual se 

recolheu um volume de destilado, equivalente a três quartos de volume inicial, para um balão 

volumétrico de 100 mL. Perfez-se o volume de 100 mL com água destilada e homogeneizou-se 

com cuidado, por meio de movimentos circulares. Por fim, efetuou-se a determinação da massa 

volúmica do destilado por picnometria, como é descrito anteriormente. Para exprimir o título 

alcoométrico a 20 °C recorreu-se a tabela I do título alcoométrico internacional a 20 °C.  
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Figura 13. Montagem de uma destilação simples 

 

3.4.7. Determinação de catiões presentes no vinho  

O cálcio (Ca), o potássio (K) e o magnésio (Mg) foram quantificadas por espetrofotometria de 

absorção atómica num Thermo iCE 3300 (Thermo Fisher Scientific, Cambridge, UK).   

O potássio e o magnésio foram medidos numa diluição de 1/200 nos comprimentos de onda 769,9 

nm e 285,2 nm, respetivamente. E o cálcio foi medido numa diluição de 1/40 no comprimento de 

onda de 422,7 nm. Utilizou-se cloreto de césio (0,1%) como supressão da ionização para a 

determinação do potássio e o cloreto de estrôncio (1,0%) foi usado para minimizar a interferência 

de fosfatos na determinação de cálcio. As curvas de calibração foram estabelecidas segundo a 

absorvência de soluções padrão de cada elemento (K: 2-20 mg/L Mg: 0,1-1 mg/L Ca: 1-10 mg/L)  

 

3.4.8. Análise estatística dos dados 

A análise estatística dos dados foi realizada através do programa estatístico SPSS 20.0 (SPSS Inc. 

Chicago, IL, EUA) médiante análise de variância a um fator (one-way ANOVA). Para a 

comparação de médias utilizou-se o teste múltiplo de Tukey (Tukey Multiple Comparison Test) 

para um intervalo de confiança de 95%. 
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4. Resultados e Discussão  

4.1. Microvinificações  

Para cada casta e respetivos tratamentos efetuaram-se, dos correspondentes mostos, duas 

fermentações alcoólicas. Na primeira fermentação alcoólica (1ªFA), não houve controlo da 

temperatura. Na segunda fermentação alcoólica (2ªFA), os fermentadores foram colocados numa 

estufa a 25ºC. Durante o processo fermentativo, foram efetuadas leituras diárias da temperatura 

ambiente (Tº) e do grau Brix, para acompanhar a evolução individual de cada uma das 

fermentações. 

4.1.1. Evolução do grau Brix e da temperatura ambiente ao longo da FA 

Na Figura 14, está representada a evolução do grau Brix e da temperatura ao longo da 1ªFA (Figura 

14 A) e da 2ªFA (Figura 14 B). Na 1ªFA, constactou-se que houve uma diminuição tardia do grau 

Brix nos fermentadores dos mostos cujas uvas foram tratadas com sílicato de potássio a 0,05% 

(SiK 0,05%) da casta Touriga Nacional (TN), e dos mostos cujas uvas foram tratadas com caulino 

(K) e no controlo (C) da casta Touriga Franca (TF). Nos restantes fermentadores verificou-se de 

uma forma geral a redução do grau Brix quatro dias após o esmagamento das uvas. O fermentador 

com o mosto das uvas tratado com SiK 0,05% da casta TN, apesar de ter apresentado um início de 

fermentação tardio, quando iníciou a fermentação alcoólica, observou-se uma descida acentuada 

do grau Brix. As fermentações do mosto da casta TN com tratamento de SiK 0,1%, K e a 

fermentação do mosto do ensaio controlo, apresentaram inicialmente uma descida do grau Brix 

similar, porém nas fermentações dos mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% e com K, a 

partir do nono dia de fermentação alcoólica, apresentaram uma redução lenta do grau Brix 

seguindo-se uma estabilização nas fermentações, indicando que houve um amuo da fermentação 

alcoólica, i.é. redução da metabolização dos açúcares que resulta na paragem da fermentação 

alcoólica. O amuo da fermentação alcoólica pode ser causado por fatores de stress durante o 

processo fermentativo que podem ser fisiológicos, como por exemplo limitação de nutrientes ou 

intolerância ao etanol, ou ambientais, como temperaturas extremas e competição entre os 

microrganismos (Bisson, 1999). As fermentações alcoólicas amuadas foram suplementadas com 

fosfato de diamónio (30mg/hL) e tiamina (0,2mg/hL). O fosfato de diamónio constitui uma fonte 

de azoto e de fósforo, nutrientes importantes para o bem-estar fisiológico e multiplicação das 



49 

 

leveduras. A adição do fosfato de diamónio facilita a finalização da fermentação dos açúcares, 

diminuindo as hipóteses de fermentações lentas ou paradas. Quanto à tiamina (vitamina B1), é 

usada para reativar a fermentação e para prolongar a vida útil das leveduras. Após a aplicação dos 

suplementos verificou-se uma nova redução do grau Brix, indicando que a fermentação alcoólica 

reiníciou. 

Nos mostos da casta TF, verificou-se que o fermentador do mosto controlo, quando começou a 

fermentar, teve uma redução acentuada do grau Brix, seguida de uma estabilização. Os mostos das 

uvas tratamentos com SiK 0,05% e com K apresentaram uma redução lenta, relativamente ao 

tratamento do mosto controlo, seguida de uma estabilização, indicando que houve um amuo da 

fermentação alcoólica. Após a adição dos suplementos acima indicados, verificou-se o retorno da 

redução do grau Brix. Relativamente ao fermentador com o mosto das uvas tratadas com SiK 0,1%, 

este apresentou uma redução inicial rápida, porém na fase final do processo fermentativo verificou-

se o amuo da fermentação alcoólica. Após a aplicação dos suplementos não se verificou a 

reativação da fermentação alcoólica, visto que não houve redução do grau Brix.  

Quanto à 2ªFA, de uma forma geral todos os mostos provenientes das uvas com diferentes 

tratamentos começaram a fermentar entre os primeiros 3 a 4 dias de vinificação, com exceção dos 

fermentadores do mosto controlo das duas castas em estudo e do mosto das uvas da casta TN com 

tratamento de SiK 0,1%, onde só foi visível o decréscimo do grau Brix ao sexto dia de vinificação. 

Contudo, não se verificou o amuo de nenhuma fermentação alcoólica. Nos mostos provenientes da 

casta TN, verificou-se um rápido decréscimo do grau Brix no tratamento com SiK 0,05%. Os 

mostos cujas uvas tiveram tratamentos de SiK 0,1% e o mosto do ensaio controlo, apesar de terem 

um inico de fermentação tardio, apresentaram uma redução rápida do grau Brix. Relativamente ao 

mosto das uvas tratadas com K, verificou-se uma redução mais lenta em comparação aos mostos 

provenientes das uvas dos restantes tratamentos da mesma casta. Nos mostos da casta TF, 

verificou-se o oposto do observado nos mostos da casta TN. Os mostos provenientes das uvas com 

tratamento de K tiveram uma redução do grau Brix mais rápida e os mostos provenientes das uvas 

com os restantes tratamentos possuíram uma redução lenta e prolongada. Comparando o 

comportamento das fermentações dos mostos das duas castas, verificou-se que os mostos 

provenientes das uvas com tratamento com K das duas castas na 1ªFA tiveram comportamentos 

similares, ambos possuíram uma descida lenta do grau Brix, seguida de uma estabilização (amuo 
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da fermentação alcoólica). Verificou-se um padrão de diminuição do grau Brix similar nos mostos 

provenientes da casta TN da 2ªFA, apenas não se verificou o amuo da fermentação alcoólica. 

Contudo, não se observou o mesmo nos mostos provenientes das uvas da casta TF da 2ªFA onde 

houve uma redução rápida do grau Brix nos mostos provenientes das uvas com tratamento de K. 

Nos mostos provenientes das uvas com tratamento de SiK 0,05% verificou-se um padrão idêntico 

entre as fermentações, mas distinto entre as castas em estudo. Quanto aos mostos provenientes das 

uvas com tratamento de SiK 0,1%, apresentam um comportamento semelhante para as duas castas 

em estudo na 1ªFA, contudo na 2ªFA apresentam comportamentos diferenciados entre castas. 

Assim, podemos concluir que as variáveis tratamento, casta e temperatura de fermentação 

influenciam significativamente o desempenho fermentativo.
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A 

B 

Figura 14. Efeito dos tratamentos na evolução do grau Brix e da temperatura ambiente da (A) 1ªFA, (B) 2ªFA dos mostos das castas Touriga 

Nacional (TN) e Touriga Franca (TF). Ensaios: controlo (C), sílicato de potássio a 0,05% (SiK 0,05), sílicato de potássio a 0,1% (SiK 0,1%) e 

caulino (K). 
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4.2. Análise microbiológica 

4.2.1. Isolamento e caracterização dos microrganismos 

No total foram isolados 1016 microrganismos que foram agrupados segundo as suas características 

macroscópicas e microscópicas e meio de isolamento. Obtiveram-se assim 130 grupos dos quais 

100 são leveduras e 30 são bactérias. A caracterização macroscópica e microscópica e respetivas 

fotografias de cada isolado, assim como a análise de gram e da catalase encontra-se no Anexo 1. 

Aos grupos de colónias isoladas atribui-se as seguintes designaçãoes: meio YPG-T e YPG-NS: A, 

A1, A2, B, B1, B2, B6, C1, D1, I e de V1 a V12 (Anexo 1.1); no meio RBC de R1 a R20 (Anexo 

1.2), no meio WL de W a W19 (anexo 1.3); no meio MRS de L a L19 (anexo 1.4); no meio AC de 

T a T19 (anexo 1.5); e no meio ZPP de Z a Z26 (anexo 1.6).  

4.2.2. Efeito dos protetores foliares na densidade populacional das leveduras  

Para auxiliar na identificação e distinção das colónias morfologicamente semelhantes e para 

verificar se o uso de diferentes meios afeta quantitativamente e qualitativamente a população de 

leveduras, foram utilizados 3 meios distintos: YPG-T, RBC e WL. O meio YPG, vulgarmente 

usado para o cultivo de leveduras, contém extrato de levedura que permite o crescimento rápido 

das colónias. O meio RBC é utilizado para o isolamento seletivo e contagem de leveduras e fungos, 

o corante deste meio é absorvido pelas colónias presentes, auxiliando assim a enumeração das 

colónias mais pequenas (Jarvis, 1973). O WL é um meio diferencial que permite a identificação 

putativa de leveduras com base na cor e morfologia das colónias (Pallman et al., 2001).  

4.2.2.1. Na superfície das uvas 

Na Figura 15, encontra-se a média da densidade populacional das leveduras totais verificada nos 

meios YPG-T, RBC e WL e a densidade populacional das leveduras não-Saccharomyces (meio 

YPG-NS) na superfície das uvas.  

A contagem total de leveduras variou entre 103 e 105 UFC/Bago, o que corresponde aos valores 

geralmente relatados paras as uvas maduras e sãs (Fleet, 2002; Renouf et al., 2005) . A densidade 

populacional de leveduras variou entre as duas castas. As uvas da casta TF apresentaram uma maior 

densidade de leveduras, provavelmente relacionado por possuírem um bago de uva grande e um 
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cacho compacto que proporcionam um ambiente favorável para o desenvolvimento de 

microrganismos (Drumonde-Neves et al., 2017). 

Nas uvas da casta TN, não houve diferenças significativas entre os tratamentos. Por outro lado, nas 

uvas da TF, as uvas tratadas com SiK 0,05% e 0,1% apresentam uma densidade populacional igual, 

mas mais reduzida em comparação com as uvas provenientes do tratamento K e do ensaio C, que 

apresentam a densidade populacional de leveduras mais elevada. Relativamente à densidade 

populacional de leveduras não-Saccharomyces, verificou-se que nas uvas de em todos os 

tratamentos a densidade populacional obtida para as leveduras totais é semelhante à verificada no 

YPG-NS, indicando que as leveduras não-Saccharomyces são as leveduras dominantes na 

superfície das uvas, dados consistentes com a bibliografia existente (Fleet, 2002; Renouf et al., 

2005; Barata et al., 2012a). 

Figura 15. Média da densidade populacional das leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL, e 

densidade populacional de leveduras não-Saccharomyces (YPG-NS) na superfície das uvas do ensaio controlo e 

diferentes tratamentos das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF). Letras iguais não são 

significativamente diferentes para p< 0,05 (teste de Tukey). 

No quadro 2, encontra-se a densidade populacional registada nos meios seletivos para leveduras 

totais (YPG-T, RBC e WL). Quando analisados separadamente, verifica-se que apresentaram um 

padrão de densidade populacional semelhante entre si.  
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Quadro 2. Densidade populacional de leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL na superfície 

das uvas das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas a diferentes tratamentos. Os valores 

representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para P < 0,05 (teste de 

Tukey). 

 

4.2.2.2 No início da fermentação alcoólica  

Na Figura 16, encontra-se a média da densidade populacional de leveduras totais presentes nos 

meios YPG-T, RBC e WL e a densidade populacional de leveduras não-Saccharomyces (meio 

YPG-NS) no inícioda 1ªFA e da 2ª FA. 

No início da 1ªFA, a densidade populacional das leveduras de uma forma geral variou entre 103 e 

105 UFC/mL, resultados relativamente baixos quando comparados com a bibliografia existente, 

Fleet (2003) verificou uma densidade populacional de 106 UFC/mL no início da fermentação e Zott 

et al. (2008), relataram uma densidade de 108 UFC/mL. Nos mostos da casta TN, a fermentação 

do mosto controlo foi a que apresentou a maior densidade populacional de leveduras, seguindo-se 

a fermentação do mosto proveniente das uvas com o tratamento de K. Nos mostos da casta TF 

verificou-se que todas as fermentações, cujas uvas foram tratadas com protetores foliares, 

apresentam uma densidade significativamente mais baixa em comparação com o mosto controlo. 

Quanto às leveduras não-Saccharomyces verificou-se que a densidade populacional de leveduras 

totais e não-Saccharomyces foram semelhantes, indicando que há a predominância de leveduras 

não-Saccharomyces no início da fermentação alcoólica. Segundo Cocolin et al. (2000), Jolly et al. 

(2006) e Zott et al. (2008) a fermentação alcoólica é inicialmente conduzida por leveduras não- 

TN C 1,75E+04 ± 1,10E+04 1,51E+04 ± 1,40E+04 1,81E+04 ± 1,37E+04

TN SiK 0.05% 8,70E+03 ± 4,61E+03 9,78E+03 ± 1,08E+04 7,16E+03 ± 4,48E+03

TN SiK 0.1% 1,77E+04 ± 7,61E+03 1,79E+04 ± 3,18E+03 2,08E+04 ± 4,43E+03

TN K 1,65E+04 ± 1,38E+04 1,88E+04 ± 1,59E+04 1,74E+04 ± 5,17E+03

TF C 3,51E+05 ± 1,49E+05 b 2,43E+05 ± 1,01E+05 b 2,86E+05 ± 1,65E+05 b

TF SiK 0.05% 1,67E+05 ± 6,34E+04 a 1,07E+05 ± 3,55E+04 a 1,14E+05 ± 3,18E+04 a

TF SiK 0.1% 1,74E+05 ± 6,63E+04 a 1,80E+05 ± 9,12E+04 a 1,09E+05 ± 1,05E+05 a

TF K 2,90E+05 ± 1,02E+05 b 2,59E+05 ± 4,33E+04 b 2,72E+05 ± 1,13E+05 b

0,006

Tratamento

Valor de P 0,002 0,001

Valor de P 0,286 0,447 0,521

Tratamento

YPG-T RBC WL

(UFC/Bago) (UFC/Bago) (UFC/Bago)
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Saccharomyces, que persistem durante os primeiros dias da fermentação alcoólica até à dominância 

das leveduras Saccharomyces, mais resistentes a elevadas concentrações de etanol. 

Quanto à 2ªFA, cuja temperatura foi controlada, a densidade populacional das leveduras no início 

do processo fermentativo, variou entre 102 e 104 UFC/mL, densidade relativamente mais baixa à 

verificada na 1ªFA. Nos mostos da casta TN verificou-se que a fermentação dos mostos cujas uvas 

foram tratadas com SiK 0,1% foi a que apresentou a densidade populacional mais alta, mas quando 

se reduziu a dose de SiK observou-se uma diminuição da densidade populacional de leveduras. 

Nos mostos da casta TF verificou-se que as fermentações dos mostos cujas uvas foram tratadas 

com protetores foliares apresentam uma densidade significativamente mais baixa que a 

fermentação do mosto controlo. 

Comparando o início da 1ª FA com a 2ªFA verificou-se que nos mostos da casta TF os resultados 

obtidos nas duas fermentações são similares, em ambas as fermentações o mosto controlo 

apresentou a maior densidade populacional indicando que os protetores foliares podem afetar 

negativamente a densidade populacional das leveduras. Já nos mostos das uvas da casta TN 

verificou-se que a fermentação a uma temperatura controlada beneficiou o desenvolvimento da 

densidade populacional da fermentação do mosto proveniente de uvas sujeitas ao tratamento com 

SiK 0,1% sugerindo que o efeito dos protetores foliares nas leveduras presentes no início da 

fermentação alcoólica pode depender da casta e da temperatura. 
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Figura 16. Média da densidade populacional de leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL, e 

densidade populacional de leveduras não-Saccharomyces (YPG-NS) no início da 1ªFA e 2ª FA das castas Touriga 

Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitos a diferentes tipos de tratamentos. Letras iguais não são 

significativamente diferentes para p< 0,05 (teste de Tukey). 

 

Relativamente à análise dos meios YPG-T, RBC e WL verificou-se que apresentam um padrão de 

densidade populacional semelhante entre si, tanto na 1ªFA como na 2ªFA (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Densidade populacional de leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL no início da 1ªFA 

e 2ªFA dos mostos das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitos a diferentes tipos de 

tratamentos. Os valores representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes 

para p< 0,05 (teste de Tukey). 

 

 

TN C 3,11E+04 ± 3,33E+03 c 2,57E+04 ± 1,95E+04 b 3,04E+04 ± 4,35E+02 c 7,63E+03 ± 3,04E+03 a 9,55E+03 ± 3,09E+03 a 1,33E+04 ± 6,24E+03 b

TN SiK 0.05% 3,78E+03 ± 9,39E+02 a 4,13E+03 ± 1,19E+03 a 9,93E+03 ± 7,49E+03 a 5,85E+02 ± 8,50E+01 a 8,08E+02 ± 7,89E+01 a 1,67E+03 ± 6,85E+02 a

TN SiK 0.1% 6,45E+03 ± 5,26E+02 a 1,12E+04 ± 8,42E+02 a 3,55E+03 ± 6,40E+02 a 3,10E+04 ± 5,92E+03 b 3,27E+04 ± 1,21E+04 b 2,49E+04 ± 1,67E+03 c

TN K 2,25E+04 ± 2,36E+03 b 2,11E+04 ± 7,99E+03 ab 2,00E+04 ± 1,77E+03 b 8,83E+03 ± 4,27E+03 a 6,13E+03 ± 1,66E+03 a 2,95E+03 ± 2,14E+03 a

TF C 8,45E+05 ± 7,11E+04 b 7,39E+05 ± 3,75E+04 b 6,44E+05 ± 8,89E+04 b 8,10E+04 ± 2,93E+04 b 9,43E+04 ± 4,25E+04 b 7,58E+04 ± 5,37E+04 b

TF SiK 0.05% 3,43E+03 ± 4,92E+02 a 5,88E+03 ± 1,33E+03 a 5,58E+03 ± 1,74E+03 a 4,85E+03 ± 2,38E+02 a 2,76E+03 ± 3,94E+02 a 2,00E+03 ± 7,37E+01 a

TF SiK 0.1% 8,28E+03 ± 8,77E+02 a 8,35E+03 ± 1,60E+03 a 5,00E+03 ± 7,12E+02 a 2,49E+03 ± 1,35E+02 a 2,41E+03 ± 1,54E+02 a 3,06E+03 ± 2,46E+02 a

TF K 5,73E+03 ± 8,77E+02 a 5,88E+03 ± 8,54E+02 a 2,70E+03 ± 1,45E+03 a 1,99E+03 ± 5,97E+01 a 1,66E+03 ± 9,46E+01 a 2,55E+03 ± 1,93E+02 a

1ªFA 2ªFA
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4.2.2.3. No meio da FA 

Na Figura 17, encontram-se as médias da densidade populacional das leveduras totais observadas 

nos meios YPG-T, RBC e WL e a densidade populacional de leveduras não-Saccharomyces (meio 

YPG-NS) no meio da 1ªFA e da 2ªFA. 

No meio da 1ªFA, de uma forma geral houve um aumento da densidade populacional que variou 

entre 105 e 108 UFC/mL, resultados similares foram obtidos por Zott et al. (2008). 

Observou-se que a densidade populacional registada na fermentação do mosto controlo da casta 

TN aumentou significativamente, seguindo-se as fermentações cujas uvas foram tratadas com os 

protetores foliares K, SiK 0,1%. e SiK 0,05%, na respetiva ordem. Na fermentação dos mostos da 

casta TF, observou-se que a fermentação do mosto controlo manteve a densidade populacional e a 

fermentação do mosto das uvas tratadas com SiK 0,05% foi a que apresentou densidade 

populacional mais elevada. 

Na fermentação do mosto das uvas tratadas com SiK 0,05% da casta TN e nas fermentações dos 

mostos das uvas da casta TF, com exceção da fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com 

SiK 0,05% não apresentaram atividade fermentativa no momento de amostragem o que justifica o 

isolamento de bactérias nos meios seletivos para leveduras e a densidade populacional de leveduras 

reduzida. Segundo Bisson (1999), as fermentações alcoólicas possuem inicialmente uma população 

elevada de leveduras não-Saccharomyces e bactérias que competem entre si pelos nutrientes 

presentes no mosto, e produzem toxinas que inibem o desenvolvimento de leveduras essenciais 

para a fermentação alcoólica, o que beneficia o desenvolvimento de bactérias, principalmente 

BAA, estas começam por degradar o açúcar e produzem ácido acético que vai prejudicar a 

qualidade do produto final.  

Comparando a densidade populacional total e a densidade de leveduras não-Saccharomyces 

verificou-se que a fermentação do mosto controlo e as fermentações dos mostos das uvas da casta 

TN tratadas com SiK 0,05% e 0,1%, e a fermentação dos mostos das uvas da casta TF tratadas com 

K apresentaram uma densidade populacional de leveduras não-Saccharomyces inferior à densidade 

populacional total, sugerindo que estas fermentações apresentam leveduras Saccharomyces.  
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Quanto a 2ªFA, observou-se que no meio do processo fermentativo houve de uma forma geral um 

aumento da densidade populacional de leveduras, que variou entre 105 e 107 UFC/mL. Nas 

fermentações dos mostos das uvas casta TN, as fermentações dos mostos cujas uvas foram tratadas 

com SiK 0,1% e com K são as que apresentam uma maior densidade populacional e nas 

fermentações dos mostos das uvas da casta TF verificou-se o oposto, as fermentações dos mostos 

das uvas tratadas com SiK 0,1% e com K são as que apresentam uma menor densidade 

populacional. 

Verificou-se que apenas o fermentador que continha os mostos das uvas da casta TN tratadas com 

K, e os fermentadores que continham os mostos das uvas da casta TF do mosto C e do mosto cujas 

uvas foram tratadas com SiK 0,05% apresentaram uma densidade de leveduras totais e de leveduras 

não-Saccharomyces semelhante, indicando que nesta fase da fermentação, estas fermentações 

possuem maioritariamente leveduras não-Saccharomyces. Os restantes fermentadores 

apresentaram uma densidade de leveduras não-Saccharomyces mais baixa, indicando que estes 

possuem leveduras Saccharomyces. 

 

Figura 17. Média da densidade populacional de leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL, e densidade 

populacional de leveduras não-Saccharomyces (YPG-NS) no meio da 1ªFA e 2ªFA dos mostos das castas Touriga 

Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas a diferentes tipos de tratamentos. Letras iguais não são significativamente 

diferentes para p < 0,05 (teste de Tukey). 
 

Comparando as densidades populacionais obtidas nos meios YPG-T, RBC e WL (Quadro 4) notou-

se algumas discrepâncias nas densidades da 1ªFA. Provavelmente relacionados com erros de 
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pipetagem. Já na 2ªFA, verificou-se que estes meios apresentaram densidades populacionais 

semelhantes.  

 

4.2.2.4. No final da FA  

Na Figura 18, encontra-se a média da densidade populacional de leveduras totais verificada nos 

meios YPG-T, RBC e WL no final da 1ª e da 2ªFA.  

No final da 1ªFA, a densidade populacional total variou entre 104 e 107 UFC/mL, resultados 

similares foram descritos por Zott et al. (2008) e Grangeteau et al. (2017). 

A fermentação do mosto das uvas da casta TN tratadas com SiK 0,05% e a fermentação do mosto 

C das uvas da casta TF, apresentaram uma subida da densidade populacional, porém nas restantes 

fermentações obervou-se uma descida da densidade. As fermentações dos mostos das uvas da casta 

TN tratadas com K e com SiK 0,1% e as fermentações dos mostos das uvas da casta TF cujas uvas 

foram tratadas com protetores foliares apresentaram uma densidade populacional reduzida. No 

final da fermentação alcoólica não foram isoladas leveduras no meio YPG-NS. 

Relativamente ao final da 2ªFA, verificou-se de uma forma geral uma ligeira decida da densidade 

populacional. Constatou-se que no final da fermentação alcoólica as densidades populacionais 

Quadro 4. Densidade populacional de leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL no meio da 1ªFA e 

2ªFA dos mostos das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas a diferentes tratamentos. Os valores 

representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para p < 0,05 (teste de 

Tukey). 

 

TN C 3,82E+08 ± 3,87E+07 c 3,15E+08 ± 1,05E+07 c 2,82E+08 ± 1,09E+08 b 3,17E+06 ± 2,46E+05 a 2,90E+06 ± 7,49E+05 a 3,13E+06 ± 1,07E+06 a

TN SiK 0.05% 2,05E+06 ± 2,82E+05 a 2,49E+06 ± 5,83E+05 a 3,44E+06 ± 2,27E+06 a 6,26E+06 ± 1,04E+06 a 6,08E+06 ± 9,04E+05 a 5,78E+06 ± 7,48E+05 a

TN SiK 0.1% 3,72E+07 ± 7,82E+06 a 2,77E+07 ± 1,49E+07 a 4,97E+07 ± 3,76E+06 a 4,76E+07 ± 3,74E+06 b 4,48E+07 ± 1,01E+07 b 5,10E+07 ± 3,94E+06 b

TN K 2,24E+08 ± 2,93E+07 b 1,88E+08 ± 9,58E+07 b 2,83E+08 ± 5,53E+07 b 4,61E+07 ± 1,66E+07 b 3,46E+07 ± 3,19E+06 b 4,12E+07 ± 7,92E+06 b

TF C 6,98E+05 ± 2,82E+04 a 7,33E+05 ± 6,90E+04 a 6,95E+06 ± 2,06E+06 a 5,82E+07 ± 1,57E+07 b 5,27E+07 ± 2,21E+07 b 5,83E+07 ± 1,99E+07 b

TF SiK 0.05% 3,10E+08 ± 9,95E+06 c 2,44E+08 ± 4,12E+07 b 3,34E+08 ± 4,49E+07 b 5,83E+07 ± 8,40E+06 b 4,69E+07 ± 3,42E+06 b 5,23E+07 ± 3,84E+06 b

TF SiK 0.1% 2,24E+07 ± 2,09E+06 b 3,33E+07 ± 1,40E+06 a 8,80E+06 ± 8,52E+05 a 5,73E+05 ± 2,09E+05 a 1,10E+06 ± 4,27E+05 a 4,93E+05 ± 1,94E+05 a

TF K 5,67E+05 ± 2,91E+04 a 9,13E+05 ± 1,32E+05 a 4,87E+06 ± 2,99E+05 a 8,91E+06 ± 2,13E+06 a 8,95E+06 ± 2,07E+06 a 8,30E+06 ± 1,34E+06 a

Tratamento

Valor de P <0,001 <0,001

Tratamento

Valor de P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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apresentam o mesmo padrão descrito no meio da fermentação alcoólica, só que relativamente mais 

baixo. Assim como na 1ªFA, não se isolaram leveduras no meio YPG-NS.  

Figura 18. Média da densidade populacional de leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL, e 

densidade populacional de leveduras não-Saccharomyces (YPG-NS) no fim da 1ªFA e 2ª FA das castas Touriga 

Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas a diferentes tratamentos. Letras iguais não são significativamente 

diferentes para p < 0,05 (teste de Tukey). 

Quanto às densidades populacionais de leveduras totais, obtidas nos meios diferenciais, verificou-

se mais uma vez que estes apresentam um padrão de densidade populacional semelante entre si 

(Quadro 5.), indicando que o uso de diferentes meios não afeta quantitativamente a população de 

leveduras sendo desnecessário o uso de mais que um meio para obter a densidade populacional de 

leveduras totais.  

Quadro 5. Densidade populacional de leveduras totais registada nos meios YPG-T, RBC e WL no meio da 1ªFA 

e 2ªFA dos mostos das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas a diferentes tipos de 

tratamentos. Os valores representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes 

para p < 0,05 (teste de Tukey). 

TN C 1,41E+07 ± 7,85E+06 b 1,64E+07 ± 8,60E+05 b 9,43E+06 ± 3,27E+06 ab 1,03E+06 ± 7,26E+05 a 1,90E+06 ± 6,40E+05 a 1,32E+06 ± 1,01E+06 a

TN SiK 0.05% 1,67E+07 ± 6,80E+06 b 1,91E+07 ± 5,03E+06 b 1,68E+07 ± 5,95E+06 b 2,60E+06 ± 1,39E+06 a 2,25E+06 ± 1,29E+06 ab 2,33E+06 ± 1,29E+06 a

TN SiK 0.1% 2,92E+06 ± 3,25E+05 a 3,09E+06 ± 1,76E+06 a 3,81E+06 ± 9,43E+06 a 7,12E+06 ± 5,23E+06 a 6,91E+06 ± 3,45E+06 b 6,78E+06 ± 4,73E+06 a

TN K 2,25E+06 ± 4,57E+05 a 2,26E+06 ± 5,79E+05 a 2,52E+06 ± 7,39E+06 a 4,88E+06 ± 3,09E+06 a 4,01E+06 ± 2,54E+06 ab 4,99E+06 ± 3,07E+06 a

TF C 1,59E+07 ± 8,48E+06 b 2,05E+07 ± 9,50E+06 b 1,76E+07 ± 1,38E+07 b 6,99E+06 ± 3,71E+06 b 6,89E+06 ± 4,93E+06 a 6,89E+06 ± 3,65E+06 b

TF SiK 0.05% 2,44E+05 ± 9,11E+03 a 2,73E+05 ± 6,04E+04 a 2,70E+05 ± 1,65E+05 a 3,47E+06 ± 2,13E+06 ab 3,43E+06 ± 2,69E+06 a 3,42E+06 ± 9,13E+05 ab

TF SiK 0.1% 1,00E+04 ± 0,00E+00 a 1,90E+04 ± 1,41E+03 a 3,40E+05 ± 4,38E+05 a 1,19E+06 ± 5,74E+04 a 1,34E+06 ± 2,26E+05 a 1,25E+06 ± 1,70E+05 a

TF K 7,65E+05 ± 2,28E+05 a 9,40E+05 ± 3,12E+05 a 9,17E+05 ± 1,76E+05 a 1,33E+06 ± 1,50E+05 a 1,71E+06 ± 2,46E+05 a 1,51E+06 ± 1,39E+05 a
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4.2.3. Efeito dos protetores foliares na densidade populacional das bactérias  

 

4.2.3.1 Na superfície das uvas 

 

No Quadro 6, encontra-se a influência dos protetores foliares na densidade populacional bacteriana 

nos 3 meios seletivos para bactérias. Verificou-se que em todos os meios seletivos para bactérias 

houve isolamento de leveduras que foram catalogadas e identificadas para determinar se estas são 

resistentes aos antibióticos utilizados ou para averiguar a existência de erros metodológicos.  

No meio MRS, seletivo para bactérias gram positivas, não se registou isolamento de BAL, 

resultados inconsistentes com a bibliografia existente (Inês, 2007; Inês et al., 2008; Barata et al., 

2012a) Neste meio observou-se o isolamento de bactérias com catalase positiva, cuja densidade 

populacional variou entre 102 e 103 UFC/Bago. Observou-se que nas uvas da casta TN, não houve 

diferenças significativas na densidade populacional destas bactérias. Já nas uvas da casta TF, as 

uvas do C apresentaram a densidade populacional mais elevada. 

No meio AC, seletivo para bactérias gram negativas, verificou-se que a densidade populacional de 

BAA variou entre 100 e 103 UFC/Bago, resultados similares foram descritos por Renouf et al. 

(2005). Nas uvas da casta TN, tratadas com os protetores foliares não se verificou o isolamento de 

BAA. Na superfície das uvas da casta TF, verificou-se que as uvas tratadas com SiK 0,1% são as 

que apresentam a densidade populacional de BAA mais elevada. Neste meio, ainda se verificou o 

isolamento de outras bactérias, cuja densidade populacional variou entre 101 e 104 UFC/Bago. Nas 

uvas da casta TN e nas uvas da casta TF não se verificou diferenças significativas entre os 

tratamentos. 

No meio ZPP, seletivo para bactérias anaeróbias gram negativa, a densidade populacional variou 

entre 100 e 104 UFC/Bago. Nas uvas da casta TN, as uvas controlo foram as que apresentaram a 

densidade populacional mais elevada e nas uvas da casta TF, não foram isoladas bactérias nas uvas 

do C e nas uvas com os tratamentos de SiK 0,1% e de K foram os que apresentaram a densidade 

populacional mais elevada, 104 UFC/bago, valores coerentes com os descritos por Renouf et al. 

(2005) 
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4.2.3.2. No início da FA 

Nos Quadros 7 e 8 apresentam-se as densidades da população bacteriana no início da 1ªFA e da 

2ªFA, respetivamente, nos três meios seletivos para bactérias.  

No início da 1ªFA e da 2ªFA, não se verificou o isolamento de BAL. Segundo Wibowo et al. 

(1985); Lonvaud-Funel (1995 e 1999) após a prensagem das uvas a densidade populacional de 

BAL no mosto pode variar entre 102 a 104 UFC/mL o que não foi registado no presente estudo.  

Na 1ªFA, no meio MRS, observou-se o isolamento de bactérias com catalase positiva cuja 

densidade populacional variou entre 100 e 104 UFC/mL. No mosto das uvas da casta TN, verificou-

se que a fermentação do mosto das uvas tratadas com SiK 0,1% foi a que apresentou a densidade 

populacional de bactérias mais elevada e no mosto das uvas da casta TF, a fermentação do mosto 

C apresentou a densidade populacional significativamente mais elevada.  

No meio AC, a densidade populacional das BAL variou entre 100 e 104 UFC/mL. Resultados 

similares foram descritos por Joyeux et al. (1984) e König et al. (2009). As fermentações do mosto 

controlo das duas castas em estudo foram as que apresentaram a densidade populacional mais 

elevada. Quanto às restantes bactérias isoladas no meio AC, verificou-se que a densidade 

populacional variou entre 100 e 102 UFC/mL. Nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN 

Quadro 6.  Densidade populacional de bactérias registada nos meios MRS, AC e ZPP na superfície das uvas das 

castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tratamentos. Os valores representam a 

média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para p < 0,05 (teste de Tukey). 

 

TN C 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,65E+03 ± 6,91E+02 4,00E+01 ± 8,94E+01 3,82E+02 ± 5,23E+02 6,08E+02 ± 4,95E+02 b

TN SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 2,90E+02 ± 3,31E+02 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,42E+02 ± 3,68E+02 1,27E+02 ± 1,76E+02 ab

TN SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,58E+03 ± 1,69E+03 0,00E+00 ± 0,00E+00 0,00E+00 ± 0,00E+00 4,34E+02 ± 4,69E+02 ab

TN K 0,00E+00 ± 0,00E+00 7,24E+02 ± 7,73E+02 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,27E+02 ± 1,76E+02 3,98E+01 ± 1,12E+02 a

TF C 0,00E+00 ± 0,00E+00 8,96E+03 ± 5,27E+03 b 2,50E+01 ± 7,07E+01 a 2,01E+04 ± 2,49E+04 0,00E+00 ± 0,00E+00 a

TF SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 2,55E+03 ± 9,83E+02 a 1,41E+02 ± 1,40E+02 a 8,84E+02 ± 1,55E+03 2,78E+03 ± 1,32E+03 ab

TF SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 5,73E+03 ± 5,36E+03 ab 8,15E+03 ± 8,72E+03 b 2,21E+04 ± 2,93E+04 1,55E+04 ± 1,90E+04 b

TF K 0,00E+00 ± 0,00E+00 2,02E+03 ± 9,07E+02 a 3,25E+02 ± 4,53E+02 a 9,25E+03 ± 1,01E+04 1,32E+04 ± 9,44E+03 b

0,043

Tratamento

Valor de P 0,008 0,001 0,14

Tratamento

Valor de P 0,053 0,188 0,078 0,012

(UFC/Bago) (UFC/Bago) (UFC/Bago) (UFC/Bago) (UFC/Bago)

MRS AC ZPP

BAL Outras BAA Outras
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observou-se que no mosto proveniente de uvas com tratamento K foi o que apresentou a densidade 

mais elevada e no mosto das uvas da casta TF é a fermentação do mosto proveniente das uvas com 

o tratamento de SiK 0, 1% que apresenta a densidade mais elevada.  

Quanto ao meio ZPP, no mosto das uvas da casta TN, a fermentação do mosto das uvas tratadas 

com SiK 0,05% foi o que apresentou a densidade mais elevada, seguindo-se as fermentações com 

o mosto das uvas tatadas com K e no mosto controlo. No mosto da casta TF a fermentação com o 

mosto das uvas tratadas com SiK 0,1% apresentou o valor mais reduzido e a fermentação com o 

mosto das uvas tratadas com K o que apresentou o valor mais elevado. 

 

 

Relativamente à 2ªFA, verificou-se que a densidade populacional de bactérias com catalase positiva 

isoladas no início do processo fermentativo, no meio MRS, variou entre 101 e 103 UFC/mL. No 

mosto das uvas da casta TN, a fermentação das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% foi a que 

apresentou o maior número de bactérias, e no mosto das uvas da casta TF verificou-se que a 

fermentação do C, assim como na superfície das uvas e na 1ªFA, foi a que apresentou o maior 

número de bactérias. Ao contrário do que foi verificado na 1ªFA, na fermentação do mosto das 

uvas da casta TF, cujas uvas foram tratadas com protetores foliares, observou-se o isolamento de 

bactérias. 

Quadro 7. Densidade populacional de bactérias registada nos meios MRS, AC e ZPP no início da 1ªFA dos mostos 

das uvas das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tratamentos. Os valores 

representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para p < 0,05 (teste de Tukey). 

 

 

TN C 0,00E+00 ± 0,00E+00 8,00E+01 ± 5,35E+01 ab 1,08E+03 ± 5,19E+01 c 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 4,18E+02 ± 1,02E+02 ab

TN SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,43E+02 ± 9,54E+01 bc 8,00E+01 ± 5,42E+01 a 7,75E+01 ± 5,19E+01 ab 2,65E+03 ± 5,83E+01 c

TN SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,73E+02 ± 4,86E+01 c 9,73E+02 ± 1,17E+02 ab 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 2,88E+02 ± 3,95E+01 a

TN K 0,00E+00 ± 0,00E+00 2,50E+01 ± 5,00E+01 a 6,78E+02 ± 3,33E+02 b 1,63E+02 ± 1,09E+02 b 4,23E+02 ± 2,63E+01 b

TF C 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,30E+04 ± 8,05E+03 b 7,63E+04 ± 5,09E+04 b 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 6,63E+02 ± 4,50E+01 b

TF SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 6,75E+02 ± 5,07E+01 b

TF SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 4,68E+02 ± 2,10E+02 b 3,58E+02 ± 6,65E+01 a

TF K 0,00E+00 ± 0,00E+00 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 9,35E+02 ± 4,12E+01 c

MRS AC ZPP

BAL Outras BAA Outras

(UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL)

Valor de P 0,002 0,002 <0,001 <0,001

Tratamento

<0,001

Tratamento

<0,001 0,007 <0,001Valor de P
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No meio AC, a densidade populacional de BAA, variou entre 102 e 104 UFC/mL. A fermentação 

do mosto C das uvas da casta TN, é a que apresenta uma maior densidade populacional, seguindo-

se a fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,1%, nas restantes 

fermentações não se verificou diferenças significativas. Em comparação com a 1ªFA, verificou-se 

que a 2ªFA apresentou de uma forma geral uma densidade populacional mais elevada. 

Relativamente às restantes bactérias isoladas no meio AC, não foram observadas diferenças 

significativas entre as fermentações, sendo a densidade populacional observada de 102 UFC/mL. 

Comparando a 1ªFA e a 2ªFA, verificou-se que a densidade populacional nas fermentações dos 

mostos das uvas da casta TN, sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% e SiK 0,1% e nas fermentações 

dos mostos das uvas da casta TF, sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% e com K foi similar e nas 

restantes fermentações verificou-se que na 2ªFA houve um aumento da densidade populacional. 

Quanto ao meio ZPP, a densidade variou entre 100 e 102 UFC/mL Assim, como na 1ªFA, verificou-

se que no mosto das uvas da casta TN, a fermentação dos mostos das uvas sujeitas a tratamento 

com SiK 0,05% foi a que apresentou a densidade populacional mais elevada e as fermentações dos 

mostos das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% foi a que apresentou a menor densidade 

populacional. Quanto aos mostos das uvas da casta TF, apenas se verificou isolamento de bactérias 

na fermentação do mosto C e na fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 

0,5%. 

Quadro 8. Densidade populacional de bactérias registada nos meios MRS, AC e ZPP no início da 2ªFA dos mostos das uvas 

das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas a diferentes tipos de tratamentos. Os valores representam a 

média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para p < 0,05 (teste de Tukey). 

 

 

TN C 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,68E+02 ± 4,57E+01 a 1,51E+04 ± 5,10E+03 c 4,00E+02 ± 4,62E+02 1,35E+02 ± 9,57E+00 a

TN SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 7,75E+01 ± 5,19E+01 a 1,15E+03 ± 5,50E+01 a 4,95E+02 ± 8,35E+01 6,78E+02 ± 6,22E+01 c

TN SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,48E+02 ± 7,63E+01 b 7,28E+03 ± 2,60E+03 b 2,25E+02 ± 2,63E+02 0,00E+00 ± 0,00E+00 a

TN K 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,30E+02 ± 4,69E+01 a 2,03E+03 ± 5,07E+01 a 6,13E+02 ± 1,50E+01 3,53E+02 ± 1,02E+02 b

TF C 0,00E+00 ± 0,00E+00 8,25E+02 ± 3,79E+02 b 1,66E+03 ± 1,11E+03 b 5,50E+02 ± 1,69E+02 b 5,75E+02 ± 1,20E+02 b

TF SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,60E+02 ± 9,38E+01 a 1,64E+03 ± 4,95E+02 b 2,15E+02 ± 2,16E+02 a 4,50E+02 ± 4,16E+01 b

TF SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 2,20E+02 ± 6,27E+01 a 3,55E+02 ± 4,80E+01 a 4,58E+02 ± 4,65E+01 ab 0,00E+00 ± 0,00E+00 a

TF K 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,10E+02 ± 8,41E+01 a 1,47E+03 ± 4,86E+01 ab 4,30E+02 ± 3,56E+01 ab 0,00E+00 ± 0,00E+00 a

0,269<0,001

(UFC/mL)

<0,001

Tratamento

Valor de P 0,002 0,03 0,032

Valor de P <0,001<0,001

MRS AC ZPP

BAL Outras BAA Outras Bactérias

(UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL)

Tratamento
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4.2.3.3. No meio da FA 

Nos Quadros 9 e 10 encontram-se as densidades populacionais bacterianas no meio da 1ªFA e da 

2ªFA, respetivamente, nos três meios seletivos para bactérias  

No meio do processo fermentativo continuou a não se verificar o isolamento de BAL, tanto na 

1ªFA como na 2ªFA.  

Na 1ªFA, no meio MRS, a densidade populacional das bactérias isoladas com catalase positiva 

variou entre 106 e 108 UFC/mL. No mostas das uvas da casta TN, a fermentação do mosto das uvas 

sujeitas ao tratamento com K é a que apresenta o maior número de bactérias, e nas fermentações 

do mosto das uvas da casta TF, verificou-se um aumento exponencial das bactérias, contudo a 

fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratado das uvas com SiK 0,05% continua a ser a que 

possui a maior densidade seguindo-se a fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento das 

uvas com K.  

No meio AC, verificou-se que a densidade populacional de BAA, variou entre 104 e 108 UFC/mL. 

Nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN, verificou-se que a fermentação do mosto cujas 

uvas foram sujeitas ao tratamento com K foi a que apresentou a densidade populacional mais 

elevada, seguindo-se a fermentação do mosto controlo. Nas fermentações dos mostos das uvas da 

casta TF, a fermentação dos mostos das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% ao contrário 

do verificado nos mostos das uvas da casta TN que foi a que apresentou a densidade populacional 

mais elevada, seguindo-se a fermentação do mosto cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com K. 

Quanto às restantes bactérias isoladas no meio AC, verificou-se que a densidade populacional 

variou entre 100e 106 UFC/mL. Nos mostos das uvas da casta TN, não foram verificadas diferenças 

significativas enquanto que nos mostos das uvas da casta TF a fermentação dos mostos cujas uvas 

foram tratadas com K foi a que apresentou a densidade populacional mais elevada. 

Relativamente ao meio ZPP, nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN, não foram 

registadas diferenças significativas. Porém nos mostos das uvas da casta TF, a fermentação do 
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mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% foi a que apresentou a densidade populacional mais 

elevada.  

 

Na 2ªFA, no meio MRS, a densidade populacional das bactérias com catalase positiva variou entre 

103 e 106 UFC/mL, valores relativamente baixos comparando com os valores da 1ªFA. 

Verificou-se que a fermentação dos mostos das uvas sujeitas ao tratamento com Sik0,1% da casta 

TN e a fermentação do mosto C das uvas da casta TF, foram as que apresentaram a maior densidade 

populacional.  

No meio AC, verificou-se a dominância de BAA em todos os tratamentos. Nos mostos das uvas da 

casta TN, verificou-se que a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% é a 

que apresenta a densidade populacional de BAA e no mosto das uvas da casta TF não foram 

registadas diferenças significativas entre os tratamentos. 

Por fim, no meio ZPP, a densidade variou entre 100 e 106 UFC/mL, valores relativamente altos 

quando comparados com os obtidos no meio do processo fermentativo da 1ªFA. Assim como na 

1ªFA, verificou-se no mosto das uvas da casta TN que a fermentação do mosto das uvas sujeitas 

ao tratamento com SiK 0,1% foi a que apresentou a densidade mais reduzida. 

 

Quadro 9. Densidade populacional de bactérias registada nos meios MRS, AC e ZPP no meio da 1ªFA dos mostos 

das uvas das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitas a diferentes tipos de tratamentos. Os valores 

representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para p< 0,05 (teste de 

Tukey). 

 

TN C 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,83E+06 ± 5,68E+05 a 6,30E+06 ± 3,46E+05 b 0,00E+00 ± 0,00E+00 5,00E+04 ± 5,35E+02

TN SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 6,49E+06 ± 1,99E+05 a 6,70E+05 ± 6,29E+05 a 1,25E+03 ± 1,50E+03 5,00E+03 ± 3,50E+00

TN SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 8,45E+06 ± 4,80E+05 a 4,13E+06 ± 2,72E+06 ab 2,50E+03 ± 5,00E+03 5,00E+03 ± 7,35E+01

TN K 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,51E+08 ± 3,35E+07 b 7,97E+07 ± 3,58E+06 c 0,00E+00 ± 0,00E+00 5,00E+04 ± 2,74E+03

TF C 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,83E+07 ± 1,05E+06 a 6,50E+04 ± 5,77E+03 a 4,00E+03 ± 5,66E+03 a 5,00E+03 ± 7,35E+01 a

TF SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,64E+08 ± 2,75E+06 b 1,00E+08 ± 5,00E+05 c 0,00E+00 ± 0,00E+00 a 5,00E+04 ± 5,03E+00 a

TF SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,06E+06 ± 2,62E+05 a 8,73E+05 ± 2,48E+05 ab 4,25E+03 ± 5,32E+03 a 3,38E+06 ± 7,61E+04 b

TF K 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,61E+08 ± 1,72E+08 a 6,70E+06 ± 6,29E+06 b 5,45E+06 ± 3,32E+05 b 5,00E+03 ± 6,35E+01 a

<0,001

Tratamento

Valor de P <0,001 <0,001 <0,001

Valor de P <0,001 <0,001 0,497 0,24

Tratamento

MRS AC ZPP

BAL Outras BAA Outras Bacterias

(UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL)
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Quadro 10. Densidade populacional de bactérias registada nos meios MRS, AC e ZPP no meio da 2ªFA dos 

mostos das uvas das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) sujeitos a diferentes tipos de 

tratamentos. Os valores representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes 

para p < 0,05 (teste de Tukey). 

 

 

4.2.3.4. No final da FA 

No final da fermentação alcoólica não foram isoladas bactérias tanto na 1ªFA como na 2ªFA. 

Segundo Inês, (2007)., no final da fermentação alcoólica há o aumento do desenvolvimento 

exponencial das BAL, podendo a densidade populacional variar entre. 106 a 108 UFC/mL, o que 

não foi registado no presente estudo. 

 

4.2.4. Efeito dos protetores foliares na diversidade das leveduras com base na análise 

macroscópica e microscópica das colónias  

4.2.4.1 Na superfície das uvas  

Tendo em consideração apenas a análise macroscópica e microscópica das colónias isoladas da 

superfície das uvas nos meios YPG-T e YPG-NS destacam-se os seguintes resultados (Figura 19): 

as uvas da casta TN apresentaram uma diversidade de colónias morfologicamente diferentes 

superior às uvas da casta TF; As colónias pertencentes ao tipo A, leveduras apiculadas, 

predominaram nos diversos tratamentos e castas; As colónias isoladas no meio YPG-T são 

morfologicamente idênticas às isoladas no meio seletivo para as leveduras não-Saccharomyces 

(YPG-NS) com exceção das colónias classificadas como B1, leveduras circulares, apenas isoladas 

TN C 0,00E+00 ± 0,00E+00 9,82E+04 ± 1,56E+03 a 4,75E+02 ± 5,50E+02 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 6,20E+03 ± 5,42E+02 a

TN SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,70E+04 ± 2,51E+03 a 5,75E+02 ± 6,65E+02 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 3,01E+04 ± 4,82E+03 a

TN SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,39E+06 ± 8,79E+05 b 2,10E+04 ± 1,67E+04 b 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,38E+05 ± 7,23E+04 b

TN K 0,00E+00 ± 0,00E+00 2,50E+05 ± 2,89E+05 a 5,00E+01 ± 5,77E+01 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 0,00E+00 ± 0,00E+00 a

TF C 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,28E+06 ± 1,25E+06 b 5,00E+02 ± 5,77E+02 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,50E+05 ± 1,91E+05 a

TF SiK 0.05% 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,50E+05 ± 1,73E+05 a 7,50E+01 ± 9,57E+01 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,75E+06 ± 9,57E+05 b

TF SiK 0.1% 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,15E+04 ± 1,78E+03 a 1,75E+02 ± 2,06E+02 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 2,00E+03 ± 1,15E+03 a

TF K 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,88E+04 ± 1,08E+04 a 2,25E+02 ± 2,63E+02 a 0,00E+00 ± 0,00E+00 1,43E+04 ± 6,65E+03 a

0,001

Tratamento

Valor de P 0,042 0,327

Tratamento

Valor de P 0,004 0,009 0,001

MRS AC ZPP

BaL Outras BAA Outras Bacterias

(UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL)
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nas uvas tratadas com SiK 0,1% e nas uvas do controlo da casta TF, no meio YPG-T, indicando à 

posteriori que este tipo pode-se tratar de uma levedura Saccharomyces. Na superfície das uvas 

verificou-se a dominância de leveduras apiculadas o que está de acordo com o descrito por vários 

autores (Fleet, 2002; Renouf, 2006; Barata et al., 2012a).  

No caso específico das uvas da casta TN, verificou-se que as uvas tratadas com SiK 0,05%, 

apresentaram um número de colónias idêntico ao controlo. As uvas tratadas com o dobro da dose 

SiK são as que apresentam um número de colónias mais reduzido, quando comparado com os 

restantes tratamentos. Quanto às uvas da casta TF, não se verificou variação do número de colónias 

nos diferentes tratamentos a que as uvas foram sujeitas. 

 

 
Figura 19. Frequência relativa das colónias das leveduras totais obtida no meio YPG-T (T) e não-

Saccharomyces no meio YPG-NS (NS) na superfície das uvas da casta Touriga Nacional (TN) e da casta 

Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

Na Figura 20 A e B encontra-se a frequência relativa das colónias isoladas observadas no meio 

RBC e WL respetivamente. De uma forma geral, verifica-se que o meio WL foi o que apresentou 

um maior número de colónias morfologicamente diferentes.  

No meio RBC, as colónias designadas por R1, leveduras apiculadas, dominaram nas duas castas, e 

verificou-se que apesar de possuírem cores diferentes, devido ao corante presente no meio, 

apresentaram similaridades macroscópicas e microscópicas com as colónias do tipo A isolada no 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T NS T NS T NS T NS T NS T NS T NS T NS

TN C TN SiK

0.05%

TN SiK 0.1% TN K TF C TF SiK

0.05%

TF SiK 0.1% TF K

F
re

q
u
ên

ci
a 

re
la

ti
v
a 

d
as

 c
o

ló
n
ia

s

A A1 A2 B B1 C C1 D1 I



69 

 

meio YPG-T e YPG (anexo 1.1). As colónias do tipo R3, leveduras apiculadas, apresentaram 

similaridades macroscópicas e microscópicas com as colónias do tipo A2 isolada no meio YPG-T 

e YPG, porém verificou-se que estas apresentaram uma maior frequência de isolamento no meio 

RBC. 

Relativamente ao meio WL, verificou-se a dominância de colónias do tipo W1, leveduras 

apiculadas, com exceção das uvas tratadas com SiK 0,05%. 

 

 
Figura 20. (A) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas da superfície das uvas no meio RBC (B) 

Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas da superfície das uvas no meio WL da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

4.2.4.2 No início da FA 

Na Figura 21, encontra-se a frequência relativa das colónias isoladas no meio YPG-T e YPG-NS, 

no início da 1ªFA. No geral, verificou-se que as colónias pertencentes aos tipos A e A2 são 

dominantes em todos os tratamentos e observou-se que as fermentações dos mostos cujas uvas 

foram sujeitas ao tratamento com o SiK 0,05% são os que apresentam um maior número de colónias 

morfologicamente distintas. 

Constatou-se que as colónias isoladas no meio YPG-NS, com a exceção das colónias do tipo B1, 

são morfologicamente iguais às colónias isoladas no meio YPG-T indicando que se trata de 

leveduras não-Saccharomyces. 
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Quando comparados os resultados obtidos no início da fermentação com os resultados obtidos na 

superfície das uvas, verificou-se que houve uma redução da frequência das colónias do tipo A e 

um aumento gradual das colónias do tipo A2. Observou-se também um aumento da frequência de 

isolamento de colónias do tipo B nas fermentações dos mostos cujas uvas foram sujeitas ao 

tratamento com SiK 0,05% e uma redução destas nas fermentações dos mostos cujas uvas foram 

sujeitas ao tratamento com SiK 0,1%. 

As colónias pertencentes aos tipos A1, C, C1 e D1, leveduras apiculadas, não foram isoladas no 

inico da fermentação alcoólica, porém verificou-se o isolamento de novos tipos de colónias, 

embora que em baixa frequência (V4, V5 e V6). Estas novas colónias quando analisadas 

microscopicamente apresentaram uma forma circular (anexo 1.1). 

 

 

Figura 21. Frequência relativa das colónias das leveduras totais obtida no meio YPG-T (T) e não-Saccharomyces no 

meio YPG-NS (NS) no início da 1ªFA, da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos 

diferentes tipos de tratamentos. 

 

Relativamente aos restantes meios adicionais (Figura 22), observou-se que no meio WL isolou-se 

um maior número de colónias morfologicamente diferentes comparativamente aos meios RBC e 

YPG-T. No meio RBC houve a dominância de colónias pertencentes aos tipos R1 e R3, que 

apresentam similaridades com as colónias do tipo A e A2 respetivamente. Comparando as 

frequências destas colónias verificou-se que apresentaram frequências semelhantes, porém na 
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fermentação dos mostos das uvas da casta TF sujeitas ao tratamento com K, verificou-se uma 

discrepância nos resultados. Quanto ao meio WL, observou-se uma grande diversidade nas 

fermentações dos mostos das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% dados consistentes com 

o meio YPG-T. 

 
Figura 22. (A) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no início da 1ªFA no meio RBC (B) 

Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no início da 1ªFA no meio WL, da casta Touriga Nacional 

(TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

Na Figura 23, encontra-se a frequência de isolamento das colónias de leveduras, no meio YPG-T 

e YPG-NS, no início da 2ªFA. Assim como na 1ªFA e na superfície das uvas, as colónias do tipo 

A foram as que dominaram em todas as fermentações, contudo verificou-se que as colónias do tipo 

A2 apresentaram uma frequência de isolamento mais baixa que na 1ªFA. 

Figura 23.Frequência relativa das colónias das leveduras totais obtida no meio YPG-T (T) e não-Saccharomyces no 

meio YPG-NS (NS) no início da 2ªFA, da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos 

diferentes tipos de tratamentos. 
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Nos restantes meios adicionais verificou-se que o meio WL (Figura 24 B) apresentou um maior 

número de colónias morfologicamente diferentes. No meio RBC (Figura 24A), as colónias do tipo 

R1 dominaram em todas as fermentações e no meio WL verificou-se a dominância de colónias do 

tipo W1 com exceção da fermentação dos mostos das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com 

SiK 0,05%. 

 
Figura 24.(A) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no início da 2ªFA no meio RBC (B) 

Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no início da 2ªFA no meio WL, da casta Touriga Nacional 

(TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

4.2.4.3. No meio da FA 

No meio da 1ªFA (Figura 25), verificou-se de uma forma geral um isolamento de colónias, no meio 

YPG-T e YPG-NS, distinto das verificadas no início do processo fermentativo. Como referido 

anteriormente o fermentador do mosto das uvas da casta TN cujas uvas foram sujeitas ao tratamento 

com SiK 0,05% e os fermentadores do mosto das uvas da casta TF com o mosto controlo e com as 

uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% e com K, não apresentaram atividade fermentativa, no 

momento de recolha da amostra correspondente ao meio do processo fermentativo, estes 

fermentadores apresentaram uma diversidade de colónias diferente das dos fermentadores com 

atividade fermentativa.  

Os fermentadores com atividade fermentativa apresentaram a dominância de colónias do tipo V, 

leveduras apiculadas, isoladas no meio YPG-T e YPG-NS tratando-se, portanto, de leveduras não-

Saccharomyces. Nos fermentadores amuados, isolou-se colónia do tipo B2 que, quando analisada 
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microscopicamente, se verificou ser uma bactéria gram negativa em forma de bacilo com catalase 

positiva e com movimento. Nos fermentadores amuados ainda se verificou o isolamento de 

colónias do tipo A, B e B6, colónias que foram inicialmente isoladas na superfície das uvas e no 

início do processo fermentativo. Nestes fermentadores ainda se verificou o isolamento de colónias 

do tipo V2 apenas no meio YPG-NS. 

Figura 25. Frequência relativa das colónias das leveduras totais obtida no meio YPG-T (T) e não-Saccharomyces no 

meio YPG-NS (NS) no meio da 1ªFA, da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos 

diferentes tipos de tratamentos. 

 

Nos meios RBC e WL verificou-se a dominância das colónias do tipo R9 e W11, respetivamente, 

nos fermentadores com atividade fermentativa. Estas colónias apresentam macroscopicamente e 

microscopicamente similaridades entre si e com as colónias do tipo V. No meio WL, verificou-se 

que a colónia do tipo W8, se tratava de bactérias que, quando analisadas macro e 

microscopicamente, apresentaram similaridades com as colónias do tipo B2, isolada no meio YPG, 

indicando que se trata da mesma espécie de bactéria. 
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Figura 26.(A) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no meio da 1ªFA no meio RBC (B) 

Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no meio da 1ªFA no meio WL da casta Touriga Nacional 

(TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

No meio da 2ªFA, (Figura 27) não se verificou o amuo de nenhuma fermentação, mas observou-se 

distinções no isolamento de colónias entre os fermentadores. 

Nas fermentações do mosto C e do mosto das uvas da casta Touriga Nacional sujeitos a tratamento 

com silicato de potássio (TN SiK 0,05% e TN SiK 0,1%) e na fermentação do mosto das uvas da 

casta TF sujeitas ao tratamento com K, verificou-se a dominância de colónias do tipo V7, isolada 

apenas no meio YPG-T. Estas colónias na 1ªFA apenas foram isoladas no final da fermentação 

alcoólica. Nestas fermentações ainda foi possível isolar leveduras no meio YPG-NS, 

principalmente as colónias do tipo B e com menor frequência as colónias do tipo V. Na fermentação 

dos mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% ainda se verificou o isolamento de colónias 

do tipo V6. Nas restantes fermentações verificou-se a dominância de colónias do tipo V. 
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Figura 27. Frequência relativa das colónias das leveduras totais obtida no meio YPG-T (T) e não-Saccharomyces no 

meio YPG-NS (NS) no meio da 2ªFA, da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos 

diferentes tipos de tratamentos. 

 

Nos meios adicionais (Figura 28), verificou-se um padrão similar ao exibido pelo meio YPG-T. 

Nas fermentações do mosto das uvas da casta TN do controlo e com as uvas sujeitas a tratamento 

com SiK apresentaram a dominância de colónias do tipo R15 no meio RBC e colónias do tipo W20 

no meio WL. As restantes fermentações apresentaram a dominância de colónia do tipo R9 no meio 

RBC e colónias do tipo W11 no meio WL. 

 

 

Figura 28. (A) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no meio da 2ªFA no meio RBC (B) 

Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no meio da 2ªFA no meio WL da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 
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4.2.4.4. No final da FA 

No final da 1ªFA não se isolou colónias no meio YPG-NS, indicando que todas as colónias isoladas 

no meio YPG-T são leveduras Saccharomyces. Verificou-se a dominância de colónias do tipo V7 

(Figura 29), leveduras circulares, em todas as fermentações e nas fermentações do mosto das uvas 

da casta TN ainda se observou o isolamento de outras colónias, todas leveduras circulares, embora 

que em baixa frequência.  

Figura 29. Frequência relativa das colónias das leveduras totais obtida no meio YPG-T (T) e não-Saccharomyces 

no meio YPG-NS (NS) no final da 1ªFA, da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas 

aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

No meio RBC (Figura 30 A), verificou-se a dominância de colónias do tipo R15, leveduras 

circulares, e no meio WL (Figura 30 B) verificou-se a dominância de colónias do tipo W20, 

levedura circular. 
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Figura 30. (A) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no final da 1ªFA no meio RBC (B) 

Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no meio da 2ªFA no meio WL da casta Touriga Nacional 

(TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

Assim como na 1ªFA, no final da 2ªFA, (Figura 31) as colónias do tipo V7 dominaram em todas as 

fermentações e não foi observada isolamento de leveduras no meio YPG-NS. Com menor 

frequência ainda foi possível isolar outro tipo de colónias, V10, V11 e V12, todas leveduras 

circulares  

 

Figura 31. Frequência relativa das colónias das leveduras totais obtida no meio YPG-T (T) e não-Saccharomyces 

no meio YPG-NS (NS) no final da 2ªFA, da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas 

aos diferentes tipos de tratamentos. 

Nos restantes meios adicionais (Figura 32), assim como na 1ªFA, verificou-se a dominância de 

colónias do tipo R15 no meio RBC e de colónia do tipo W20 no meio WL, em todas as 

fermentações. 
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Figura 32. (A) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no final da 2ªFA no meio RBC 

(B) Frequência relativa das colónias das leveduras totais isoladas no meio da 2ªFA no meio WL, da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

4.2.5. Efeito dos protetores foliares na diversidade das bactérias com base na análise 

macroscópica e microscópica das colónias  

4.2.5.1.na superfície das uvas  

Na Figura 33, encontra-se a frequência relativa das colónias isoladas no meio MRS, após a análise 

microscópica dos isolados, constatou-se que apenas as colónias do tipo L1, L4 e L9 correspondem 

a bactérias (Anexo 1.4). 

As colónias do tipo L1, bactérias gram positivas, imóveis e com catalase positiva, apenas foram 

isoladas na superfície das uvas da casta TF.  

As colónias do tipo L4, quando analisadas microscopicamente apresentaram bacilos gram 

positivos, imóveis e com catalase positiva, estas estiveram presentes em todos os tratamentos 

apresentando uma maior frequência de isolamento nas uvas do ensaio controlo das duas castas em 

estudo e nas uvas tratadas com SiK 0,05% e com K da casta TN. Relativamente às colónias do tipo 

L9, bactérias gram negativas imóveis e com catalase positiva, apenas foram isoladas nas uvas 

tratadas com SiK 0,1% e com K.  
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Figura 33. Frequência relativa das colónias obtidas no meio MRS, isoladas da superfície das uvas da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos 

 

No meio AC (Figura 34), apenas as colónias do tipo T1, T6, T7, T8, T10, T13 e T17 são bactérias, 

as restantes colónias, isoladas da superfície das uvas, neste meio correspondem a leveduras.  

As colónias do tipo T1, bactérias em forma de cocos gram negativos, imóveis e com catalase 

positiva, foram isoladas com elevada frequência na superfície das uvas no ensaio controlo da casta 

TF (75%) e nas uvas da casta TN tratadas com SiK 0,05%, mas em baixa frequência (10%). 

As colónias do tipo T6, cocos gram negativos, dispostos em pares (diplococos); móveis e com 

catalase positiva, foram isoladas nas uvas da casta TF e nas uvas do ensaio controlo da casta TN. 

As colónias do tipo T7, bactérias gram negativas; imóveis e com catalase positiva, foram isoladas 

nas uvas da casta TN tratadas com K e nas uvas da casta TF tratadas com SiK 0,05%, porém foram 

isoladas com uma frequência muito baixa 9% e 5%, respetivamente. 

As colónias do tipo T8, cocos gram negativos e com catalase positiva, foram isoladas nas uvas da 

casta TF com exceção das uvas tratadas SiK 0,05%. 

As colónias do tipo T10, bactérias gram negativas, móveis e com catalase positiva, foram apenas 

isoladas nas uvas do ensaio controlo da casta TN  

As colónias do tipo T13, cocos gram negativos e com catalase positiva, foram apenas isoladas nas 

uvas da casta TF. 

E por fim, as colónias do tipo T17, bactérias gram negativas imóveis e com catalase positiva, foram 

isoladas nas uvas da casta TN tratadas com SiK 0,05% e nas uvas da casta TF tratadas com SiK 

0,1% e com K. 
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Figura 34. Frequência relativa das colónias obtidas no meio AC, isoladas da superfície das uvas da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

Relativamente ao meio ZPP (Figura 35), dos 17 grupos de colónias isoladas da superfície das uvas 

apenas as colónias do tipo Z1, Z6, Z7, Z8, Z9, Z12, Z13 e Z15 são bactérias.  

As colónias do tipo Z1, bactérias gram positivas e com catalase positiva, foram isoladas na 

superfície das uvas da casta TN tratadas com SiK 0,05% e SiK 0,1% e no ensaio controlo e nas 

uvas da casta TF tratadas com SiK 0,1% e com K. 

As colónias do tipo Z6, bactérias gram negativas, foram apenas isoladas na superfície das uvas da 

casta TN tratadas com SiK 0,1% e nas uvas da casta TF tratadas com K, porém estas colónias foram 

isoladas com baixa frequência 1% e 0.2%, respetivamente. 

As colónias do tipo Z7, bactérias gram negativas, só foram isoladas nas uvas da casta TN tratadas 

com K.  

A colónia do tipo Z8, bactérias gram negativas, foram isoladas nas uvas da casta TF tratadas com 

SiK 0,05%. 

As colónias do tipo Z9 foram isoladas nas uvas da casta TF tratadas com K, SiK 0,05% e com SiK 

0,1%. As colónias do tipo Z12, bactérias gram negativas, foram isoladas nas uvas da casta TN do 

ensaio controlo e nas uvas tratadas com SiK 0,1% e nas uvas da casta TF tratadas com SiK 0,1%.  

As colónias Z13, bactéria gram negativa, foram apenas isoladas nas uvas da casta TF tratadas com 

Sik 0,1%. E, por fim, as colónias do tipo Z15, bactérias gram negativas, foram isoladas nas uvas 
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da casta TN do ensaio controlo e nas uvas tratadas com SiK 0,1% e nas uvas da casta TF tratas com 

SiK 0,05%. Nas uvas da casta TF do ensaio controlo não se verificou o isolamento de bactérias. 

 
 

Figura 35. Frequência relativa das colónias obtidas no meio ZPP, isoladas da superfície das uvas da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

4.2.5.2. No início da FA 

No início da 1ªFA, no meio MRS, verificou-se que só as colónias pertencentes aos tipos L17, L18 

e L19 são bactérias (Figura 36). Nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN cujas uvas 

foram tratadas com K e nas fermentações dos mostos das uvas da casta TF cujas uvas foram tratadas 

com protetores foliares não apresentaram isolamento de colónias de bactérias, como referido 

anteriormente.  

As colónias do tipo L17, bactérias gram negativas imóveis e com catalase positiva, apenas foram 

isoladas nas fermentações do mosto das uvas do ensaio controlo, das duas castas em estudo.  

As colónias do tipo L18, bactérias gram negativas imóveis e com catalase positiva, só foram 

isoladas na fermentação do mosto das uvas da casta TN sujeitas a tratamento SiK 0,05%, onde 

apresentaram dominância. E as colónias do tipo L19, bactérias gram negativas imóveis e com 

catalase positiva, foram isoladas na fermentação do mosto das uvas da casta TN sujeitas ao 

tratamento com SiK 0,1% e na fermentação do mosto das uvas da casta TF do ensaio controlo, em 

ambas as fermentações, apresentou uma frequência de isolamento semelhante. 
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Figura 36. Frequência relativa das colónias obtidas no meio MRS, isoladas no início da 1ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

 

No meio AC, apenas as colónias pertencentes aos tipos T6, T13, T17, T18 e T19 correspondem a 

bactérias (Figura 37). 

As colónias do tipo T6, foram apenas isoladas nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN 

sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% e K.  

As colónias do tipo T13, foram isoladas em todas as fermentações dos mostos das uvas da casta 

TN e na fermentação do ensaio controlo da casta TF. 

As colónias do tipo T17, foram isoladas nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN, cujas 

uvas foram sujeitas ao tratamento com SiK e com K. 

As colónias do tipo T18 e T19, foram apenas isoladas na fermentação do mosto das uvas da casta 

TF sujeitas ao tratamento com SiK 0,1%. 
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Figura 37. Frequência relativa das colónias obtidas no meio AC, isoladas no início da 1ªFA da casta Touriga Nacional 

(TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

Relativamente ao meio ZPP, verificou-se que as colónias pertencentes aos tipos Z1, Z6, Z7, Z8, 

Z9, Z12, Z13, Z15 e Z17 são bactérias e as restantes colónias isoladas correspondem a leveduras 

(Figura 38).  

As colónias do tipo Z1, foram apenas isoladas nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN, 

sujeitas ao tratamento com SiK e na fermentação do mosto das uvas da casta TF sujeitas ao 

tratamento com SiK 0,05% 

As colónias do tipo Z6 foram isoladas nas fermentações dos mostos das uvas que foram sujeitas ao 

tratamento com K e na fermentação dos mostos das uvas que foram sujeitas ao tratamento com SiK 

0,5% da casta TN. 

As colónias do tipo Z7, foram isoladas na fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento 

com SiK 0,05% nas duas castas em estudo e na fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tramento 

com K da casta TF. 

As colónias do tipo Z8, foram isoladas nas fermentações do mosto das uvas controlo e nas 

fermentações do mosto das uvas da castaTF sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% e com K.  

As colónias do tipo Z9 foram isoladas nas fermentações do mosto das uvas da casta TN sujeitas ao 

tratamento com SiK e com K. 
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As colónias dos tipos Z12 e Z15, nas fermentações do mosto das uvas sujeitas ao tratamento da 

casta TN, apenas não foram isoladas na fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento com 

K e nas fermentações do mosto das uvas da casta TF, a colónia Z12 foi apenas isolada na 

fermentação do mosto das uvas controlo e a colónia Z15 só foi registada na fermentação do mosto 

das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,05%. 

As colónias do tipo Z13, só foram isoladas na fermentação do mosto das uvas da casta TN e na 

fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,5% 

Por fim as colónias do tipo Z17, foram isoladas na fermentação do mosto das uvas do ensaio 

controlo e na fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,5% da casta TF 

Figura 38. Frequência relativa das colónias obtidas no meio ZPP, isoladas no início da 1ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

No início da 2ªFA, apenas as colónias pertencentes aos tipos L1, L4, L14, L16 e L19 correspondem 

a colónias de bactérias. As colónias do tipo L1, foram isoladas em todas as fermentações, porém 

apresentou uma baixa frequência na fermentação do ensaio controlo da casta TN. As colónias do 

tipo L4 só foram isoladas nas fermentações dos ensaios controlo. As colónias dos tipos L14 e L19 

foram apenas isoladas na fermentação do ensaio controlo da casta TN, porém estas colónias 

apresentaram baixa frequência. Por fim, as colónias do tipo L16, foram isoladas nas fermentações 

do ensaio controlo das duas castas e na fermentação do mosto das uvas sujeitas ao tratamento SiK 

0,1% da casta TN. 
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Figura 39. Frequência relativa das colónias obtidas no meio MRS, isoladas no início da 2ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

No meio AC, verificou-se que as colónias pertencentes aos tipos T1, T6, T13, T17, T18 e T19 

são bactérias. As colónias do tipo T1, foram só isoladas no mosto das uvas da casta TF, com 

exceção do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1%. As colónias do tipo T6, foram apenas 

isoladas na fermentação do mosto da casta TN, cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05% . As 

colónias do tipo T17, foram só isoladas nas fermentações alcoólicas do ensaio controlo da casta 

TN. Relativamente às colónias do tipo T18, verificou-se que apenas não foram isoladas na 

fermentação do mosto da casta TN, cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1%, nesta fermentação 

apenas se isolou colónias do tipo T19. 
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Figura 40. Frequência relativa das colónias obtidas no meio AC, isoladas no início da 2ªFA da casta Touriga Nacional 

(TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

No meio ZPP, só as colónias pertencentes aos tipos Z15 e Z23, são bactérias. As colónias do tipo 

Z15 só foram isoladas na fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com K da casta TN e as 

colónias dos tipos Z9 e Z23 foram isoladas nas fermentações do mosto controlo e do mosto das 

uvas que foram tratadas com SiK 0,05% das duas castas. 

 

 
Figura 41. Frequência relativa das colónias obtidas no meio ZPP, isoladas no início da 2ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 
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4.2.5.3. No meio da FA 

No meio da 1ªFA, no meio MRS, as colónias pertencentes aos tipos L4, L9, L12, L13, L14 e L16 

são bactérias. 

Nesta fase da fermentação alcoólica, verificou-se a dominância de colónias do tipo L9, com 

exceção da fermentação do mosto do ensaio controlo e da fermentação do mosto cujas uvas foram 

tratadas com SiK 0,1%, onde se observou a dominância de colónias do tipo L11, que se trata de 

leveduras. Na fermentação do ensaio controlo da casta TN isolou-se com muita baixa frequência 

colónias do tipo L4. 

 

Figura 42. Frequência relativa das colónias obtidas no meio MRS, isoladas no meio da 1ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 
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No meio AC, em todas as fermentações verificou-se a dominância de colónias do tipo T13. As 

restantes colónias de bactérias foram apenas isoladas na fermentação do ensaio controlo da casta 

TF, com exceção das colónias do tipo T19 que também foram isoladas na fermentação dos mostos 

das uvas tratadas com K da casta TF. 

Figura 43. Frequência relativa das colónias obtidas no meio AC, isoladas no meio da 1ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

No meio ZPP, verificou-se que apenas colónias do tipo Z23 é bactéria. E esta colónia apenas foi 

isolada na fermentação do mosto cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% da casta 

TF. 

Figura 44. Frequência relativa das colónias obtidas no meio ZPP, isoladas no meio da 1ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 
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No meio da 2ªFA, verificou-se que das bactérias isoladas, no início da fermentação, apenas as 

colónias do tipo L4 persistiram até ao meio da fermentação alcoólica, contudo só foram a isoladas 

na fermentação do mosto da casta TN, cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1%. Na 2ªFA também 

se verificou o isolamento de colónias do tipo L9, porém estas dominaram na fermentação do ensaio 

controlo da casta TN, e nas fermentações dos mostos da casta TF, cujas uvas foram tratadas com 

SiK 0,1% e K. Verificou-se ainda o isolamento de colónias pertencentes aos tipos L17 e L18, que 

na 1ªFA, apenas foram isoladas no início da fermentação alcoólica. As colónias do tipo L17 

dominaram nas fermentações do ensaio controlo da casta TF, na fermentação dos mostos da TF, 

cujas uvas foram tratadas com K e nas fermentações do mosto da casta TN, cujas uvas foram 

tratadas com SiK 0,05% e K. Em relação às colónias do tipo L18, apenas foram isoladas na 

fermentação do mosto da casta TN, cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05% e na fermentação do 

mosto da casta TF cujas uvas foram tratadas com K. 

 

Figura 45. Frequência relativa das colónias obtidas no meio MRS, isoladas no meio da 2ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 
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No meio AC, verificou-se colónias do tipo T13, foram as bactérias que dominaram em todos os 

tratamentos.   

Figura 46. Frequência relativa das colónias obtidas no meio AC, isoladas no meio da 2ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

 

No meio ZPP, assim como no 1ªFA, apenas se isolou colónias do tipo Z23, porém estas só foram 

isoladas com mais frequência e em mais fermentações alcoólicas que na 1ªFA. 

As colónias do tipo Z23, na casta TN, dominaram nas fermentações do ensaio C e nas fermentações 

dos mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05%. Nas fermentações da casta TF, estas colónias 

foram isoladas nas fermentações dos mostos cujas uvas foram tratadas comSiK 0,05% e 0,1%. 

Figura 47. Frequência relativa das colónias obtidas no meio ZPP, isoladas no meio da 2ªFA da casta Touriga 

Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TN C TN SiK

0.05%

TN SiK

0.1%

TN K TF C TF SiK

0.05%

TF SiK

0.1%

TF KF
re

q
u
ên

ci
a 

re
la

ti
v
a 

d
as

 c
o

ló
n
ia

s

Z19 Z22 Z23 Z25 Z26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TN C TN SiK

0.05%

TN SiK

0.1%

TN K TF C TF SiK

0.05%

TF SiK

0.1%

TF K

F
re

q
u
ên

ci
a 

re
la

ti
v
a 

d
as

 c
o

ló
n
ia

s

T4 T15 T13



91 

 

4.2.6. Identificação dos isolados  

Na Figura 48 apresenta-se a título exemplificativo, o perfil de eletroforese resultante da 

amplificação por PCR do DNA de alguns isolados. Verificou-se que de forma geral os fragmentos 

resultantes da amplificação de DNA das leveduras possuem entre 500 a 650 pares de base (Figura 

48 gel A) e os fragmentos resultantes da amplificação por PCR do DNA das bactérias possuem 

entre 1500 a 2000 pares de base (Figura 48 B). 

 

Figura 48. Perfil de eletroforese resultante da amplificação por PCR do DNA de alguns isolados. (A) fragmentos 

resultantes da amplificação de DNA das leveduras; (B) fragmentos resultantes da amplificação por PCR do DNA das 

bactérias. 
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Nos quadros 11, 12, 13, 14, 15 e 16  sumarizam-se os resultados obtidos da comparação das 

sequências parciais do rDNA 26S e rDNA 16S com as disponiveis na base de dados GenBank, 

utilizando o algoritmo BLASTN. Para cada sequência obtida, foram selecionadas as três primeiras 

sequências das espécies que apresentaram maior semelhança e apresentam-se os correspondentes 

valores de homologia (H), que corresponde ao numero percentual de posições nucleotídicas entre 

duas sequências, cobertura (C), que indica a percentagem de sobreposição entre a sequência a 

identificar e a sequência presente na base de dados, e também foi apresentado o índice numérico 

que traduz a qualidade do alinhamento (S), quanto maior o valor de ‘score’ melhor é o alinhamento. 

No Quadro 11 encontra-se o resultado da comparação das sequências parciais do rDNA 26S das 

23 colónias isoladas no meio YPG-T e YPG-NS e a sequência parcial do rDNA 16S da colónia B2.  

Pela análise dos resultados verificou-se que as colónias A, A1, A2, C e D1, apesar de apresentaram 

características macroscópicas diferentes, possuem uma sequência muito semelhante à da espécie 

Aureobasidium pullulans. Esta espécie é uma levedura endófita e endofítica, que pode ser 

encontrada em diferentes ambientes (ex. solo, água e ar) e numa vasta gama de plantas incluindo a 

videira (Borneman & Anthony, 2016). Na videira, é frequentemente isolada nas uvas e nas folhas 

(Gilbert et al., 2014) onde age como agente de biocontrolo natural contra as espécies de  Aspergillus 

e outros fungos patogénicos (Dimakopoulou et al., 2008) e ainda possui a capacidade de degradar 

ocratoxina A produzida por estes (Renouf et al., 2007).  Segundo Slepeck et al (2009), a espécie 

Aureobasidium pullulans é conhecida por possuir plasticidade fenotípica, ou seja, tem a capacidade 

de alterar a sua fisiologia ou morfologia de acordo com as condições ambientais em que se 

encontra. A morfologia desta colónia pode ser afetada pela fonte de carbono, idade da colónia, 

temperatura, luz e substrato.   

A sequência da colónia B apresentou grande homologia com a espécie Cryptococcus carnescens 

também designada como Vishniacozyma carnescen (Mycobank, 2018).  

A sequência das colónias, B1, V7, V8, V9, V10, V11 e V12, apresentaram uma grande semelhança 

com a sequência da espécie Saccharomyces cerevisiae. Esta espécie, assim como a espécie  

Aureobasidium pullulans também possui plasticidade fenotípica, embora menos evidente 

(Promislow, 2005). A espécie Saccharomyces cerevisiae. é a principal levedura responsável pela 
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fermentação alcoólica do vinho, faz parte da microbiota da uva, embora seja isolada com baixa 

frequência (Gilbert et al., 2014) 

A sequência da colónia B6, apresentou 99% de homologia com as espécies Curvibasidium 

pallidicorallinum e Rhodotorula nothofagi. Sampaio et al. (2004), estudaram a possibilidade da 

espécie Rhodotorula nothofagi ser a fase sexuada de Curvibasidium pallidicorallinum, porém 

verificaram que apesar destas espécies serem relativamente próximas, a espécie Rhodotorula 

nothofagi não representa a fase sexuada de Curvibasidium pallidicorallinum.  

A sequência da colónia I apresentou 100% de homologia com a sequência da espécie Ustilentyloma 

graminis, também conhecida como Rhodotorula hordea (Mycobank 2018). 

A colónia V apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie Hanseniaspora 

guilliermondii. Esta espécie é uma levedura apiculada que está presente na microbiota das uvas e 

dos mostos (Albergaria et al., 2003).  

As sequências das colónias V1 e V2 apresentam grande semelhança com a sequência da espécie 

Meyerozyma guilliermondii, também designada como Pichia guilliermondii (estado anamórfico: 

Candida guilliermondii). Esta levedura pode ser isolada em água (fresca e salgada) anfíbios, 

plantas, infeções humanas, fezes de animais, solo e em uvas e mosto (Kurtzman et al., 2011). Na 

fermentação alcoólica do vinho, esta espécie produz compostos voláteis que causam defeitos 

organoléticos no vinho (Wickerham, 1966). 

As sequências das colónias V3, V4 e V6 apresentaram uma semelhança muito grande com a 

sequência da espécie Debaryomyces hansenii. Esta levedura é frequentemente isolada no oceano, 

queijo e na superfície das uvas e mosto (Kurtzman et al., 2011). 

E a sequência da colónia V5 apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie 

Metschnikowia pulcherrima. Esta é uma levedura não-Saccharomyces frequentemente isolada nas 

uvas, flores e frutos podres e consequentemente transportadas por moscas da fruta. Esta tem um 

papel importante na vinificação, não só pela sua capacidade fermentativa, mas também por 

apresentar um forte biocontrolo contra vários microrganismos, principalmente leveduras 

responsáveis pela contaminação do vinho como as espécies Brettanomyces/Dekkera e Pichia 

guilliermondii (Oro et al., 2014).  
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Quanto a sequênciação parcial do rDNA 16S da colónia B2, verificou-se que não foi suficiente 

para conseguir identificar a nível de espécie esta colónia em estudo, visto que a sequência desta 

apresentou 99% de homologia com a sequência das espécies Gluconobacter frateurii, 

Gluconobacter thailandicus e Gluconobacter nephelii. Assim, para se obter uma identificação a 

nível de espécie da referida colónia teria de se recorrer a outros métodos de identificação. O género  

Gluconobacter pertence a família Acetobacteriaceae e é constituído por bactérias em forma de 

bastonete, gram negativos e aeróbias obrigatórias (Oliveira & Junior, 2010). As espécies deste 

género conseguem sobreviver e desenvolver-se em elevadas concentrações de açúcar e baixo pH, 

esta capacidade de desenvolvimento pode ser prejudicial para a qualidade final do vinho e de cidra 

mas benéfica para a produção de vinagre (Spitaels et al., 2014). 

Quadro 11. Resultados da aplicação do algoritmo BLASTN para comparação das sequências parciais de rDNA 

26S das estirpes isoladas nos meios YPG-T e YPG-NS com as disponíveis nas bases de dados públicas (Genbank, 

2007). S: ‘score’ (bits); C: percentagem de sobreposição; H: percentagem de homologia; 

Colónia bp Nº acesso  Espécie  S C H 

A 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1050 98% 100% 

576 LC326041.1 Aureobasidium pullulans 1050 98% 100% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans 1050 98% 100% 

A1 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 974 98% 98% 

571 LC326041.1 Aureobasidium pullulans 974 98% 98% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans 974 98% 98% 

A2 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1050 98% 100% 

572 LC326041.1 Aureobasidium pullulans 1050 98% 100% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans 1050 98% 100% 

B 

  KC494732.1 Cryptococcus carnescens 1098 99% 99% 

601 KY110024.1 Vishniacozyma carnescen 1096 98% 100% 

  KX078411.1 Cryptococcus carnescens 1096 98% 100% 

B1 

  GU080046.1 Saccharomyces cerevisiae  1064 100% 99% 

581 KX428529.1 Saccharomyces cerevisiae  1062 99% 99% 

  HM191639.1 Saccharomyces cerevisiae  1062 100% 99% 

    NR_026224.1 Gluconobacter frateurii 1513 99% 99% 

B2 827 NR_040998.1 Gluconobacter thailandicus 1491 99% 99% 

    NR_113035.1 Gluconobacter nephelii 1485 99% 99% 

B6 

  JX188149.1 Curvibasidium pallidicorallinum 1075 99% 99% 

588 EF551316.1 Rhodotorula nothofagi  1075 99% 99% 

  FJ743617.1 Rhodotorula nothofagi 1072 99% 99% 

C1 
  GQ169729.1 Aureobasidium pullulans 1044 99% 99% 

572 KC241878.1 Aureobasidium pullulans 1042 99% 99% 
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  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1038 99% 99% 

D1 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans 1046 99% 99% 

573 KC160607.1 Aureobasidium pullulans 1044 100% 99% 

  JX129908.1 Aureobasidium pullulans 1044 99% 99% 

I 

  KY110000.1 Ustilentyloma graminis  1066 100% 100% 

577 KY109999.1 Ustilentyloma graminis  1066 100% 100% 

  KY109998.1 Ustilentyloma graminis  1066 100% 100% 

V 

  KY107803.1 Hanseniaspora guilliermondii 1044 99% 99% 

578 KY107802.1 Hanseniaspora guilliermondii 1044 99% 99% 

  KY107801.1 Hanseniaspora guilliermondii 1044 99% 99% 

V1 

  KM872048.1 Meyerozyma guilliermondii 1048 100% 99% 

577 HM988686.1 Meyerozyma guilliermondii 1046 99% 99% 

  KX791367.1 Meyerozyma guilliermondii 1044 97% 100% 

V2 

  KY108543.1 Meyerozyma guilliermondii 1053 99% 99% 

583 KY108542.1 Meyerozyma guilliermondii 1053 99% 99% 

  KY108541.1 Meyerozyma guilliermondii 1053 99% 99% 

V3 

  KY512347.1 

Debaryomyces hansenii  1048 100% 99% 

570 KY511956.1 

Debaryomyces hansenii  1048 100% 99% 

  KY511949.1 Debaryomyces hansenii  1046 99% 100% 

V4 

  KY512435.1 Debaryomyces hansenii  1038 99% 99% 

510 KY512383.1 Debaryomyces hansenii  1038 99% 99% 

  KY512244.1 Debaryomyces hansenii  1038 99% 99% 

V5 

  KY108493.1 Metschnikowia pulcherrima 907 99% 99% 

510 KY108490.1 Metschnikowia pulcherrima 907 99% 99% 

  KT922708.1 Metschnikowia pulcherrima 904 97% 99% 

V6 

  KY512113.1 Debaryomyces hansenii 1064 99% 99% 

580 KY512057.1 Debaryomyces hansenii 1061 100% 99% 

  KY512033.1 Debaryomyces hansenii 1061 99% 99% 

V7 

  KY109242.1 Saccharomyces cerevisiae 1059 100% 99% 

579 KX428522.1 Saccharomyces cerevisiae 1059 99% 99% 

  KT923022.1 Saccharomyces cerevisiae 1059 100% 99% 

V8 

  LC336808.1 Saccharomyces cerevisiae 948 100% 99% 

525 LC336458.1 Saccharomyces cerevisiae 948 100% 99% 

  LC336457.1 Saccharomyces cerevisiae 948 100% 99% 

V9 

  KY109342.1 Saccharomyces cerevisiae 1064 100% 100% 

576 KY109338.1 Saccharomyces cerevisiae 1064 100% 100% 

  KY109337.1 Saccharomyces cerevisiae 1064 100% 100% 

V10 

  LC336458.1 Saccharomyces cerevisiae 1061 100% 100% 

574 KX098507.1 Saccharomyces cerevisiae 1061 100% 100% 

  HM191649.1 Saccharomyces cerevisiae 1061 100% 100% 

V11   HM107789.1 Saccharomyces cerevisiae 1066 100% 99% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY512347.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=86H7TH3201R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY511956.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=86H7TH3201R


96 

 

583 GU080049.1 Saccharomyces cerevisiae 1066 99% 99% 

  KX428522.1 Saccharomyces cerevisiae 1066 99% 99% 

V12 

  GU080046.1 Saccharomyces cerevisiae 1059 100% 99% 

582 KX428529.1 Saccharomyces cerevisiae 1057 99% 99% 

  KM234472.1 Saccharomyces cerevisiae 1057 99% 99% 

 

No quadro 12 encontra-se o resultado da comparação das sequências parciais do da sequenciação 

da região D1/D2 do rDNA 26S dos isolados no meio RBC. 

Verificou-se que a sequência  das colónias R1, R3 e R4, apresentaram uma grande homologia com 

a sequência da espécie Aureobasidium pullulans e a sequência das colónias R2, R7 e R15 

apresentou uma grande semelhança com a sequência da espécie Saccharomyces cerevisiae. 

As sequências das colónias R4, R18 e R19 apresentaram grande semelhança com a sequência da 

colónia Rhodotorula mucilaginosa. Esta espécie é frequentemente isolada na água, ar e solo. No 

vinho não é relevante (Viticulture & Enology, 2018). 

A colónia R8 foi identificada como Candida parapsilosis, visto que as sequências apresentaram 

100% de homologia. Esta levedura é normalmente isolada na superfície das uvas, na pele humana 

e no solo. Esta espécie é um agente patogénico no ser humano, sendo das principais causas de 

infeções de candida invasiva (Singh & Parija, 2012). No vinho, ajuda na fase inicial da 

fermentação, mas com a diminuição do pH e aumento do teor alcoólico deixa de fermentar.  

A sequência da colónia R9, apresentou 99% de homologia com a espécie Hanseniaspora 

guilliermondii. 

A sequência da colónia R10 apresentou 98% de homologia com a espécie Metschnikowia 

pulcherrima. Esta levedura não- Saccharomyces é geralmente encontrada em frutos, plantas e em 

vetores de insetos em muitas partes do mundo. A Metschnikowia pulcherrima é comumente 

encontrada na superfície das uvas e desempenha um papel fundamental na fase inicial da 

fermentação. Os metabolitos secundários produzidos por esta dão características organoléticas 

únicas ao vinho, porém as protéases segregadas por esta podem degradar as proteínas do vinho, 

sugerindo que se esta espécie atingir elevada densidade populacional pode afetar negativamente a 

qualidade sensorial do vinho (Türkel et al., 2014). 

As sequências das colónias R11, R12 e R14, apresentaram uma grande semelhança com a 

sequência da espécie Debaryomyces hansenii. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1235807012
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A colónia R13 foi identificada como Lachancea thermotolerans. Esta levedura não-Saccharomyces 

distingue-se das outras espécies de leveduras devido à sua capacidade de produzir ácido lático 

durante a fermentação alcoólica. O ácido lático produzido por esta diminui o pH do mosto, 

tornando o ambiente favorável para o desenvolvimento de leveduras Saccharomyces, fazendo com 

que a fermentação seja mais rápida (Domizio et al., 2016).  

E a colónia R20 foi identificada como Rhodotorula glutinis. Esta levedura é frequentemente isolada 

no ar, solo, água e produtos lácteos. Rhodotorula glutinis não está classificada como uma levedura 

do vinho. É um contaminante de laboratório comum (provavelmente devido à sua presença no ar) 

e não tem nenhum papel importante na vinificação (Viticulture & Enology, 2018). 

 

Quadro 12. Resultados da aplicação do algoritmo BLASTN para comparação das sequências parciais de rDNA 

26S das estirpes isoladas no meio RBC com as disponíveis nas bases de dados públicas (Genbank, 2007). S: 

‘score’ (bits); C: percentagem de sobreposição; H: percentagem de homologia; 

Colónia bp Nº acesso  Espécie  S C H 

R1 

  GU585247.1 Aureobasidium pullulans 1055 99% 99% 

577 GQ169729.1 Aureobasidium pullulans 1055 99% 99% 

  KC241878.1 Aureobasidium pullulans  1053 99% 99% 

R2 

  HM191650.1 Saccharomyces cerevisiae  1059 99% 99% 

577 LC336457.1 Saccharomyces cerevisiae 1057 99% 99% 

  JQ512832.1 Saccharomyces cerevisiae 1057 99% 99% 

R3 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans 1046 99% 99% 

573 LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1042 99% 99% 

  LC326041.1 Aureobasidium pullulans 1042 99% 99% 

R4 

  KY744131.1 Rhodotorula mucilaginosa  

1046 99% 99% 

577 KY109112.1 Rhodotorula mucilaginosa  

1046 99% 99% 

  EU368751.1  Rhodotorula mucilaginosa  

1046 99% 99% 

R5 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1062 99% 99% 

573 LC326041.1 Aureobasidium pullulans 1062 99% 99% 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans 1061 99% 99% 

R7 

  LC336452.1 Saccharomyces cerevisiae  1061 99% 99% 

579 MF966564.1 Saccharomyces cerevisiae  1059 98% 100% 

  LC336458.1 Saccharomyces cerevisiae  1059 98% 100% 

R8 

  GU080053.1 Candida parapsilosis 1070 99% 99% 

584 LC326042.1 Candida parapsilosis 1066 98% 100% 

  KY106676.1 Candida parapsilosis 1066 99% 99% 

R9   KY107803.1 Hanseniaspora guilliermondii 1046 99% 99% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY744131.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=83TKXZGP01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1235807012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY109112.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=83TKXZGP01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1235807012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/EU368751.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=83TKXZGP01R
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1235807012
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584 KY107802.1 Hanseniaspora guilliermondii 1046 99% 99% 

  KY107801.1 Hanseniaspora guilliermondii 1046 99% 99% 

R10 

  KT922787.1 

Metschnikowia pulcherrima  876 99% 98% 

504 KY108493.1 Metschnikowia pulcherrima  870 99% 98% 

  KY108490.1 Metschnikowia pulcherrima  870 99% 98% 

R11 

  KY107591.1 Debaryomyces vindobonensis 1062 100% 99% 

580 KY107560.1 Debaryomyces hansenii 1061 99% 99% 

  KY107547.1 Debaryomyces hansenii 1061 99% 99% 

R12 

  KY512186.1 Debaryomyces hansenii  1057 99% 99% 

580 KY512159.1 Debaryomyces hansenii  1057 99% 99% 

  KY512203.1 Debaryomyces hansenii  1055 99% 99% 

R13 

  XR_002432231.1 Lachancea thermotolerans 1048 99% 100% 

572 XR_002432227.1 Lachancea thermotolerans 1048 99% 100% 

  XR_002432225.1 Lachancea thermotolerans 1048 99% 100% 

R14 

  KY512015.1 Debaryomyces hansenii  965 99% 97% 

572 KY512483.1 Debaryomyces hansenii  963 98% 98% 

  KY512155.1 Debaryomyces hansenii  963 99% 97% 

R15 

  MG017581.1 Saccharomyces cerevisiae 398 92% 97% 

251 HM988713.1 Saccharomyces cerevisiae 398 92% 97% 

  MF406146.1 Saccharomyces cerevisiae 392 92% 97% 

R16 

  HM101472.1 Saccharomycescerevisiae  1068 99% 100% 

581 GU080046.1 Saccharomycescerevisiae  1068 100% 99% 

  KX428529.1 Saccharomycescerevisiae  1068 99% 99% 

R17 

  KY512466.1 Debaryomyces hansenii  1051 100% 99% 

575 KY512355.1 Debaryomyces hansenii  1051 99% 99% 

  KY512254.1 Debaryomyces hansenii  1051 100% 99% 

R18 

  JQ965860.1 

Rhodotorula mucilaginosa 1038 99% 99% 

571 JQ771719.1 

Rhodotorula mucilaginosa 1035 99% 99% 

  KY744131.1 

Rhodotorula mucilaginosa 1033 99% 99% 

R19 

  MG367295.1 Rhodotorula mucilaginosa 773 73% 99% 

587 MG367295.1 Rhodotorula mucilaginosa 773 73% 99% 

  KX811219.1 Rhodotorula mucilaginosa 773 73% 99% 

R20 

  HQ606476.1 Rhodotorula glutinis 1074 100% 100% 

581 KY110000.1 Ustilentyloma graminis 1068 100% 99% 

  KY109999.1 Ustilentyloma graminis 1068 100% 99% 

 

No quadro 13, encontra-se o resultado da comparação das sequecias parciais do rDNA 26S dos 

isolados no meio WL e a sequência parcial do rDNA 16S da colónia W8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KT922787.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=83UERWT4015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/JQ965860.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=83TVGCKC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/JQ771719.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=83TVGCKC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY744131.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=83TVGCKC01R
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A sequência da colónia W4, apresentou 99% de homologia com a espécie Filobasidium stepposum 

e com a espécie Cryptococcus stepposus. Estas duas espécies estão classificadas como sinónimos 

uma da outra (Mycobank 2018).  

A sequência da colónia W6, apresentou 98% de homologia com a sequência da espécie 

Filobasidium magnum também designada como Cryptococcus magnus (Buzzini & Yurkov, 2017). 

A sequência da colónia W7, apresentou 99% de homologia com a sequência das espécies 

Naganishia globosa também designada como Cryptococcus saitoi (Buzzini & Yurkov, 2017) e 

Naganishia friedmannii  

As sequências das colónias W9 e W19 apresentaram grande homologia com as sequências das 

espécies Curvibasidium pallidicorallinum e Rhodotorula nothofagi. 

A sequência da colónia W10, apresentou 98% de homologia com a sequência da espécie 

Ustilentyloma graminis. 

As sequências das colónias W11 e W15, apresentaram 99% de homologia com a sequência da 

espécie Hanseniaspora guilliermondii. 

As sequências das colónias W12, W13, W20 e W22, apresentaram grande semelhança com a 

sequência da espécie Saccharomyces cerevisiae. 

A sequência da colónia W14, apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie 

Metschnikowia pulcherrima. 

A sequência da colónia W17, apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie Lachancea 

thermotolerans. 

A sequência da colónia W23, apresentou 100% de homologia com a espécie Candida carpophila. 

A sequência parcial do rDNA 16S da colónia W8 apresentou 99% de homologia com as sequências 

das espécies Gluconobacter frateurii, Gluconobacter thailandicus e Gluconobacter nephelii. Para 

obter uma identificação ao nível de espécie, teria de se recorrer a outros métodos de identificação. 
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Quadro 13. Resultados da aplicação do algoritmo BLASTN para comparação das sequências parciais de rDNA 

26S das estirpes isoladas no meio WL com as disponíveis nas bases de dados públicas (Genbank, 2007). S: 

‘score’ (bits); C: percentagem de sobreposição; H: percentagem de homologia; 

Colónia bp Nº acesso  Espécie  S C H 

W 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans 1046 99% 100% 

571 JX129908.1 Aureobasidium pullulans 1044 98% 100% 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1042 99% 99% 

W1 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1057 100% 99% 

581 LC326041.1 Aureobasidium pullulans 1055 98% 100% 

  HE802542.1 Aureobasidium pullulans 1055 98% 100% 

W2 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans 1051 100% 99% 

573 KX958048.1 Aureobasidium pullulans 1051 100% 99% 

  KX893327.1 Kabatiella microsticta 1051 100% 99% 

W3 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1055 100% 99% 

577 KX958050.1 Aureobasidium pullulans 1055 100% 99% 

  KX958048.1 Aureobasidium pullulans 1055 100% 99% 

W4 

  KC433784.1 Filobasidium stepposum 1055 99% 99% 

593 JX067781.1 Filobasidium stepposum 1055 99% 99% 

   KM891578.1 Cryptococcus stepposus  1051 99% 99% 

W5 

  KY107528.1 Debaryomyces hansenii 1053 99% 99% 

576 MF148878.1 Debaryomyces hansenii 1050 99% 99% 

  KY512401.1 Debaryomyces hansenii 1050 99% 99% 

W6 

  KY107722.1 Filobasidium magnum 1046 94% 98% 

629 KY107721.1 Filobasidium magnum 1046 94% 98% 

  KY107719.1 Filobasidium magnum 1046 94% 98% 

W7 

  KY108616.1 Naganishia globosa  1094 99% 99% 

602 KY108613.1 Naganishia friedmannii  1094 99% 99% 

  JX188127.1 Cryptococcus saitoi 1094 99% 99% 

   NR_026224.1 Gluconobacter frateurii 1513 99% 99% 

W8 827 NR_040998.1 Gluconobacter thailandicus 1491 99% 99% 

   NR_113035.1 Gluconobacter nephelii 1485 99% 99% 

W9 

  JX188X49.1 Curvibasidium pallidicorallinum  1083 99% 100% 

590 EF551316.1 Rhodotorula nothofagi 1083 99% 100% 

  FJ743617.1 Rhodotorula nothofagi 1079 98% 100% 

W10 

  KY110000.1 Ustilentyloma graminis 1026 98% 98% 

594 KY109999.1 Ustilentyloma graminis 1026 98% 98% 

  KY109998.1 Ustilentyloma graminis 1026 98% 98% 

W11 

  KY107803.1 Hanseniaspora guilliermondii 1059 99% 99% 

580 KY107802.1 Hanseniaspora guilliermondii 1059 99% 99% 

  KY107801.1 Hanseniaspora guilliermondii 1059 99% 99% 
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W12 

  KY109242.1 Saccharomyces cerevisiae 1066 100% 99% 

583 KT923023.1 Saccharomyces cerevisiae 1066 100% 99% 

  KT923022.1 Saccharomyces cerevisiae 1066 100% 99% 

W13 

  KY109356.1 Saccharomyces cerevisiae 1035 100% 99% 

574 KY109250.1 Saccharomyces cerevisiae 1035 100% 99% 

  KY109293.1 Saccharomyces cerevisiae 1035 100% 99% 

W14 

  AJ511335.1 Saccharomyces cerevisiae 915 100% 99% 

510 KY108498.1 Metschnikowia pulcherrima 911 100% 99% 

  KM350712.1 Metschnikowia pulcherrima 909 100% 99% 

W15 

  KY107803.1 Hanseniaspora guilliermondii 1044 99% 99% 

569 KY107802.1 Hanseniaspora guilliermondii 1044 99% 99% 

  KY107803.1 Hanseniaspora guilliermondii 1044 99% 99% 

W17 

  JX129903.1 Lachancea thermotolerans 1050 99% 99% 

576 XR_002432231.1 Lachancea thermotolerans  1048 99% 99% 

  XR_00243227.1 Lachancea thermotolerans  1048 99% 99% 

W19 

  KC006727.1 Rhodotorula nothofagi 1094 100% 99% 

598 JX188149.1 Curvibasidium pallicorallinum 1092 99% 99% 

  FJ743617.1 Rhodotorula nothofagi 1092 99% 99% 

W20 

  GU080046.1 Saccharomyces cerevisiae 1068 99% 100% 

579 HM101472.1 Saccharomyces cerevisiae 1066 99% 100% 

  EU386722.1 Saccharomyces cerevisiae 1064 99% 100% 

W21 

  KY512381.1 Debaryomyces hansenii 1033 99% 99% 

568 KY512285.1 Debaryomyces hansenii 1033 99% 99% 

  KY511872.1 Debaryomyces hansenii 1033 99% 99% 

W22 

  JN225410.1 Saccharomyces cerevisiae 1059 100% 99% 

576 HM101473.1 Saccharomyces cerevisiae 1059 99% 100% 

  HM101472.1 Saccharomyces cerevisiae 1059 99% 100% 

W23 

  KY106385.1 Candida carpophila  1048 100% 100% 

567 KY106384.1 Candida carpophila  1048 100% 100% 

  KY106383.1 Candida carpophila  1048 100% 100% 

 

No quadro 14, encontra-se o resultado da comparação das sequêcias parciais do rDNA 26S e a 

sequência parcial do rDNA 16S dos isolados no meio MRS. 

Analisando as sequências parciais do rDNA 26S verificou-se que: 

As sequências das colónias L, L2, L3, L5, L6 e L7 são semelhante à sequência da espécie 

Aureobasidium pullulans. Segundo Ali-Shtayeh et al. (1998) a espécie Aureobasidium pullulans é 
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resistente a elevadas concentrações de actidiona (antibiótico usado para inibir o crescimento de 

leveduras nos meios seletivos para bactérias). 

A sequência da colónia L8 apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie Rhodotorula 

glutini.  A sequência da colónia L10 apresentou grande homologia com a sequência das espécies 

Curvibasidium pallidicorallinum e Rhodotorula nothofagi. Estas espécies possuem uma resistência 

variável à actidiona (Viticulture & Enology, 2018). 

A sequência das colónias L11 e L15 apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie 

Hanseniaspora guilliermondii. Esta colónia é resistente ao antibiótico usado (Viticulture & 

Enology, 2018). 

Quanto à sequência parcial do rDNA 16S verificou-se que: 

A sequência das colónias L1 e L12 apresentou 99% de homologia com a sequência das espécies 

Staphylococcus capitis, Staphylococcus caprae e Staphylococcus epidermidis. O género 

Staphylococcus é constituído por bactérias gram positiva e é um dos patógenos mais comuns no 

ser humano. 

A sequência da colónia L4, apresentou 95% de homologia com a sequência das espécies 

Curtobacterium oceanosedimentum e Curtobacterium citreum e 94% de homologia com as 

espécies Curtobacterium pusillum. O género Curtobacterium é constituído por bactérias gram 

positivas que são frequentemente isoladas no solo e são responsáveis por causarem doenças nas 

plantas (Funke et al., 2005). 

A sequência da colónia L9, foi identificada como Gluconobacter frateurii, visto que as sequências 

apresentaram 100% de homologia. 

A sequência da colónia L13, apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie 

Micrococcus luteus. É uma bactéria gram postiva, aeróbia obrigatória, e é frequentemente isolada 

no solo, água, ar e faz parte da microbiota natural da pele dos mamíferos (Berlanga, 2010). 

A sequência da colónia L14, apresentou 99% de homologia com a sequência das espécies 

Gluconobacter albidus, Gluconobacter oxydans e Gluconobacter cerevisiae. 

A sequência da colónia L16, apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie Klebsiella 

aerogenes também designada como Enterobacter aerogenes (Mycobank 2018). 
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As sequências das colónias L17 e L19, apresentaram elevada semelhança com a sequência com a 

sequência das espécies Gluconobacter frateurii, Gluconobacter thailandicus e Gluconobacter 

nephelii. 

E por fim a sequência da colónia L18, não se obteve resultados com a aplicação do algoritmo BLASTN  

Quadro 14. Resultados da aplicação do algoritmo BLASTN para comparação das sequências parciais de rDNA 

16S e rDNA 26S das estirpes isoladas no meio MRS com as disponíveis nas bases de dados públicas (Genbank, 

2007). S: ‘score’ (bits); C: percentagem de sobreposição; H: percentagem de homologia. 

Colónia bp Nº acesso Espécie S C H 

L 

  GQ169733.1 Aureobasidium pullulans  1042 98% 99% 

579 KM816724.1 Aureobasidium pullulans  1040 98% 99% 

  JQ964181.1 Aureobasidium pullulans  1040 98% 99% 

L1 

  NR_027519.1 Staphylococcus capitis  1591 99% 99% 

893 NR_024665.1 Staphylococcus caprae 1591 99% 99% 

  NR_036904.1 Staphylococcus epidermidis 1589 99% 99% 

L2 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans  1053 99% 99% 

575 LC326041.1 Aureobasidium pullulans  1053 99% 99% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans  1053 99% 99% 

L3 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans  1046 98% 100% 

573 JK129908.1 Aureobasidium pullulans  1044 98% 100% 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans  1042 98% 99% 

   NR_104839.1 Curtobacterium oceanosedimentum 1297 96% 95% 

L4 862 NR_026156.1 Curtobacterium citreum 1290 96% 95% 

   NR_042315.1 Curtobacterium pusillum 1288 98% 94% 

L5 

  KC160625.1 Aureobasidium pullulans  1048 99% 100% 

570 KC160576.1 Aureobasidium pullulans  1048 99% 100% 

  GU585247.1 Aureobasidium pullulans  1048 99% 100% 

L6 

  KC160575.1 Aureobasidium pullulans  1057 99% 100% 

576 KT361587.1 Aureobasidium pullulans  1053 99% 99% 

  MG209839.1 Aureobasidium pullulans  1050 99% 99% 

L7 

  GQ169729.1 Aureobasidium pullulans  1061 100% 99% 

579 KC241878.1 Aureobasidium pullulans  1059 99% 99% 

  GU585247.1 Aureobasidium pullulans  1057 99% 99% 

L8 

  HQ606476.1 Rhodotorula glutinis 1050 99% 99% 

572 MF783058.1 Rhodotorula glutinis 1048 99% 99% 

  KY945223.1 Rhodotorula glutinis 1048 99% 99% 

L9 
  NR_026224.1 Gluconobacter frateurii 1522 99% 100% 

829 NR_040998.1 Gluconobacter thailandicus 1500 99% 99% 
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  NR_113035.1 Gluconobacter nephelii 1495 99% 99% 

L10 

  JX188149.1 Curvibasidium pallidicorallinum  1075 98% 99% 

592 EF551316.1 Rhodotorula nothofagi 1075 98% 99% 

  FJ743617.1 Rhodotorula nothofagi 1072 98% 99% 

L11 

  KY107803.1 Hanseniaspora guilliermondii 1040 98% 99% 

581 KY107802.1 Hanseniaspora guilliermondii 1040 98% 99% 

  KY107801.1 Hanseniaspora guilliermondii 1040 98% 99% 

L12 

  NR_027519.1 Staphylococcus capitis 1591 99% 99% 

824 NR_024665.1 Staphylococcus caprae 1591 99% 99% 

  NR_036904.1 Staphylococcus epidermis 1589 97% 99% 

L13 

  KX223364.1 Micrococcus luteus 1583 100% 99% 

861 KU247960.1 Micrococcus luteus 1578 100% 99% 

  KF717082.1 Micrococcus luteus 1578 100% 99% 

   CP014689.1 Gluconobacter albidus 1498 100% 99% 

L14 817 AF127396.1 Gluconobacter oxydans  1498 100% 99% 

   HG329625.1 Gluconobacter cerevisiae 1495 99% 99% 

L15 

  KY107803.1 Hanseniaspora guilliermondii 1050 99% 99% 

578 KY107801.1 Hanseniaspora guilliermondii 1050 99% 99% 

  KY107801.1 Hanseniaspora guilliermondii 1050 99% 99% 

L16 

  NR_102493.2 Klebsiella aerogenes 1731 99% 99% 

872 NR_113614.1 Enterobacter aerogenes 1580 98% 99% 

  NR_114737.1 Enterobacter aerogenes 1572 98% 99% 

L17 

  NR_026224.1 Gluconobacter frateurii 1500 99% 99% 

822 NR_040998.1 Gluconobacter thailandicus 1483 99% 99% 

  NR_113035.1 Gluconobacter nephelii 1478 99% 99% 

L18  NI 
     

     

L19 

  NR_026224.1 Gluconobacter frateurii 1513 99% 99% 

829 NR_040998.1 Gluconobacter thailandicus 1491 99% 99% 

  NR_113035.1 Gluconobacter nephelii 1485 99% 99% 

 

No quadro 15 encontra-se o resultado da comparação das sequências parciais do rDNA 26S e a 

sequência parcial do rDNA 16S dos isolados no meio AC. 

Analisando as sequências parciais do rDNA 26s verificou-se que: 

A sequência da colónia T, apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie Cryptococcus 

dimennae tambem designada como Vishnicozyma dimennae (Buzzini & Yurkov, 2017).Não foi 

encontrada bibliografia que indique esta levedura é resistente aos antibioticos usados. 
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Pela análise dos dados obtidos pela comparação verificou-se que as sequências das colónias T2, 

T5, T9, e T11 e T12 é semelhante à sequência de Aureobasidium pullulans. 

A sequência da colónia T3 apresentou 99% de homologia com a sequência das colónias 

Papiliotrema terrestres e Papiliotrema flavescens, também designadas como Cryptococcus 

terrestres e Cryptococcus flavescens respetivamente (Buzzini & Yurkov, 2017). 

A sequência da colónia T4 apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie 

Metschnikowia guillermondii. 

A sequência da colónia T14, apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie 

Cryptococcus terrestres. E a colónia T15 foi identificada como Meyerozyma guilliermondii. 

Segundo Mycobank (2018) a resistência destas espécies ao antibiótico utilizado é muito variável. 

Quanto à sequência parcial do rDNA 16s verificou-se que: 

A sequência da colónia T1 apresentou 99% de homologia com a sequência das espécies 

Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus capitis. 

A sequência da colónia T6 apresentou 99% de homológica com a sequência das espécies Pantoea 

agglomerans e Curtobacterium plantarum. 

A sequência da colónia T7 apresentou grande homologia com a sequência da espécie 

Staphylococcus aureus. 

As sequências das colónias T8 e T13 apresentaram 99% de homologia com a sequência das 

espécies Gluconobacter frateurii, Gluconobacter thailandicus e Gluconobacter nephelii  

As sequências das colónias T10, T18 e T19, apresentaram uma grande semelhança com a sequência 

da espécie Klebsiella aerogenes (Enterobacter aerogenes). 

A sequência da colónia T18, apresentou 99% de homologia com as espécies Pantoea agglomerans 

e Pantoea allii. 

Quadro 15. Resultados da aplicação do algoritmo BLASTN para comparação das sequências parciais de rDNA 

16S e rDNA 26S das estirpes isoladas no meio AC com as disponíveis nas bases de dados públicas (Genbank, 

2007). S: ‘score’ (bits); C: percentagem de sobreposição; H: percentagem de homologia. 

Colónia Bp Nº acesso  Espécie  S C H 
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T 

  JX067766.1 Cryptococcus dimennae 1094 99% 99% 

601 KY110025.1 Vishnicozyma dimennae 1074 99% 99% 

  KM891577.1 Cryptococcus dimennae 1074 99% 99% 

    NR_036904.1 Staphylococcus epidermidis 1600 97% 99% 

T1 894 NR_113957.1 Staphylococcus epidermidis 1596 96% 99% 

    NR_027519.1 Staphylococcus capitis 1596 99% 99% 

T2 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans  1046 99% 99% 

574 LC326041.1 Aureobasidium pullulans  1046 99% 99% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans  1046 99% 99% 

T3 

  KY108746.1 Papiliotrema terrestres 1085 99% 99% 

592 KY108745.1 Papiliotrema terrestres 1085 99% 99% 

  KY108733.1 Papiliotrema flavescens 1085 99% 99% 

T4 

  MG015940.1 Metschnikowia guillermondii 1068 100% 99% 

581 KY108543.1 Metschnikowia guillermondii 1068 100% 99% 

  KY108542.1 Metschnikowia guillermondii 1068 100% 99% 

T5 

  JN615572.1 Aureobasidium pullulans  959 93% 98% 

582 NG_055734.1 Aureobasidium pullulans  957 93% 98% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans  957 93% 98% 

    NR_041978.1 Pantoea agglomerans 1487 90% 99% 

T6 920 NR_104943.1 Curtobacterium plantarum 1478 88% 99% 

    NR_114735.1 Pantoea agglomerans 1478 92% 98% 

T7 

  NR_037007.2 Staphylococcus aureus 1489 99% 97% 

891 NR_118997.2 Staphylococcus aureus 1478 99% 97% 

   NR_036828.1 Staphylococcus aureus 1461 97% 97% 

  NR_026224.1 Gluconobacter frateurii 1099 100% 99% 

T8 827 NR_040998.1 Gluconobacter thailandicus 1090 100% 99% 

  NR_113035.1 Gluconobacter nephelii 1090 100% 99% 

T9 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans  1055 99% 100% 

575 LC326041.1 Aureobasidium pullulans  1055 99% 100% 

  HE802542.1 Aureobasidium pullulans  1055 99% 100% 

    NR_102493.2 Klebsiella aerogenes 1103 92% 90% 

T10 914 NR_113614.1 Enterobacter aerogenes  1103 92% 90% 

    NR_114737.1 Enterobacter aerogenes  1103 92% 90% 

T11 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans  1044 99% 99% 

571 LC326041.1 Aureobasidium pullulans  1044 99% 99% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans  1044 99% 99% 

T12 

  HE80254.1 Aureobasidium proteae 926 92% 99% 

546 LC326044.1 Aureobasidium pullulans 924 92% 99% 

  LC326041.1 Aureobasidium pullulans 924 92% 99% 

T13 
  NR_026224.1 Gluconobacter frateurii 1099 100% 99% 

827 NR_040998.1 Gluconobacter thailandicus 1090 100% 99% 
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  NR_113035.1 Gluconobacter nephelii 1090 100% 99% 

T14 

  EU427438.1 Cryptococcus terrestris 1099 100% 99% 

601 KY108746.1 Papilotrema terrestris 1090 100% 99% 

  KY108745.1 Papilotrema terrestris 1090 100% 99% 

T15 

  MG015940.1 Meyerozyma guilliermondii 1064 99% 100% 

578 KY108544.1 Meyerozyma guilliermondii 1064 99% 100% 

  KY108543.1 Meyerozyma guilliermondii 1064 99% 100% 

T16 

  KC006535.1 Cryptococcus terrestris 1103 100% 99% 

608 KY108745.1 Papilotrema terrestris 1101 100% 99% 

  KY108733.1 Papilotrema terrestris 1101 100% 99% 

T17 

  NR_114111.1 Pantoea agglomerans 1531 96% 98% 

880 NR_115258.1 Pantoea allii 1530 99% 98% 

  NR_114735.1 Pantoea agglomerans 1528 96% 99% 

T18 

  NR_102493.2 Klebsiella aerogenes 1474 99% 98% 

840 NR_113614.1 Enterobacter aerogenes 1465 98% 98% 

  NR_114737.1 Enterobacter aerogenes 1461 98% 98% 

T19 

  NR_102493.2 Klebsiella aerogenes 1589 99% 99% 

866 NR_113614.1 Enterobacter aerogenes 1578 98% 99% 

  NR_114737.1 Enterobacter aerogenes 1570 98% 99% 

 

No quadro 16 encontra-se o resultado da comparação das sequências parciais do rDNA 26S e a 

sequência parcial do rDNA 16S dos isolados no meio ZPP 

Quanto à sequência parcial do rDNA 26S verificou-se que: 

As sequências das colónias Z, Z2, Z5, Z10, Z16 são semelhantes a sequência da espécie 

Aureobasidium pullulans. 

A sequência da colónia Z3, apresentou 99% de homologia com a espécie Holtermanniella festucosa 

(Cryptococcus festucosus). 

A sequência da colónia Z4, apresentou 99% de homologia com as espécies Filobasidium stepposum 

(Cryptococcus stepposus) 

As sequências das colónias Z11, Z20, Z21, Z22, Z26 são semelhantes a sequência da espécie 

Meyerozyma guilliermondii. 

As sequências das colónias Z14 e Z19, apresentaram grande homologia com a sequência da espécie 

Cystofilobasidium macerans (Cryptococcus macerans). 
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A colónia Z24, foi identificada como apresentou Rhodotorula mucilaginosa.  

A sequência da colónia Z25, apresentou 99% de homologia com a sequência da espécie Candida 

carpóphila. 

Quanto à sequência parcial do rDNA 16S verificou-se que: 

As sequências das colónias Z1 e Z13 e Z17 apresentaram grande homologia com a sequência da 

espécie Staphylococcus aureus. 

A sequência da colónia Z6, apresentou grande homologia com a sequência das espécies 

Sphingomonas phyllosphaerae, Sphingomonas aeria e Sphingomonas zeae. O género 

Sphingomonas é constituído por bactérias gram negativas. Estas bácterias são frequentemente 

encontradas nas plantas  (White et al., 1996) 

As sequências da colónia Z7 e Z8, apresentaram 99% de homologia com a sequência das espécies 

Sphingomonas aurantiaca, Sphingomonas faeni e Sphingomonas aerolata. 

A sequência da colónia Z9 apresentou 100% de homologia com a sequência da espécie 

Sphingomonas desiccabilis 

A sequência da colónia Z12, apresentou 98% de homologia com a sequência das espécies Pantoea 

agglomerans e Pantoea vagans. 

A sequência da colónia Z15, apresentou 98% de homologia com a sequência das espécies 

Pseudomonas donghuensis, Pseudomonas putida e Pseudomonas japonica. Especies do género 

vivem como saprófitas e parasitas na superfície das plantas e dentro dos tecidos vegetais. Muitas 

pseudomonas associadas às plantas podem sintetizar hormonas vegetais que estimulam o 

crescimento e desenvolvimento das plantas promovendo uma maior resistência a doenças. Porém 

outras espécies de Pseudomonas pode inibir o crescimento das plantas e causar doenças (Preston, 

2004). 

A sequência da colónia Z23, apresentou 98% de homologia com a sequência das espécies 

Gluconobacter cerevisiae Gluconobacter albidus e Gluconobacter sphaericus. 

Quadro 16. Resultados da aplicação do algoritmo BLASTN para comparação das sequências parciais de rDNA 

16S e rDNA 26S das estirpes isoladas no meio ZPP com as disponíveis nas bases de dados públicas (Genbank, 

2007). S: ‘score’ (bits); C: percentagem de sobreposição; H: percentagem de homologia. 
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Colónia Bp Nº acesso  Espécie  S H C 

Z 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans 1029 99% 99% 

562 JX129908.1 Aureobasidium pullulans 1027 99% 99% 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1026 99% 99% 

Z1 

  NR_037007.2 Staphylococcus aureus 1611 100% 99% 

880 NR_118997.2 Staphylococcus aureus 1600 100% 99% 

  NR_036828.1 Staphylococcus aureus 1598 98% 99% 

Z2 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans 1029 99% 99% 

569 JX129908.1 Aureobasidium pullulans 1027 98% 99% 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1026 99% 99% 

Z3 

  KY107040.1 Holtermanniella festucosa  1053 97% 99% 

588 JX188167.1 Holtermanniella festucosa  1053 97% 99% 

  MG735795.1 Holtermanniella festucosa  1051 97% 99% 

Z4 

  KC433784.1 Filobasidium stepposum 1090 99% 99% 

602 JX067781.1 Filobasidium stepposum 1090 99% 99% 

  KM891578.1 Cryptococcus stepposus 1085 99% 99% 

Z5 

  MG707698.1 Aureobasidium pullulans 990 100% 99% 

549 MG209839.1 Aureobasidium pullulans 990 100% 99% 

  KY992074.1 Aureobasidium pullulans 990 100% 99% 

Z6 

  NR_029111.1 Sphingomonas phyllosphaerae 1351 99% 96% 

827 NR_148286.1 Sphingomonas aeria 1338 97% 97% 

  NR_136793.1 Sphingomonas zeae 1338 97% 97% 

Z7 

  NR_042128.1 Sphingomonas aurantiaca 1495 100% 99% 

824 NR_042129.1 Sphingomonas faeni 1478 100% 99% 

  NR_042130.1 Sphingomonas aerolata 1469 99% 99% 

    NR_042128.1 Sphingomonas aurantiaca 1495 100% 99% 

Z8 824 NR_042129.1 Sphingomonas faeni 1478 100% 99% 

    NR_042130.1 Sphingomonas aerolata 1469 99% 99% 

    NR_042372.1 Sphingomonas desiccabilis 1496 100% 100% 

Z9 810           

              

Z10 

  KC160612.1 Aureobasidium pullulans 998 97% 98% 

585 HE802518.1 Aureobasidium pullulans 996 97% 98% 

  MG707698.1 Aureobasidium pullulans 992 96% 98% 

Z11 

  KX791367.1 Meyerozyma guilliermondii 1068 100% 100% 

578 JX423568.1 Meyerozyma guilliermondii 1061 99% 100% 

  KM872048.1 Meyerozyma guilliermondii 1057 98% 100% 

Z12 

  CP014129.1 Pantoea agglomerans 1502 99% 98% 

877 KT375340.1 Pantoea vagans 1502 99% 98% 

  KT075173.1 Pantoea agglomerans 1502 99% 98% 
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Z13 

  CP020656.1 Staphylococcus aureus 1635 99% 99% 

892 CP026080.1 Staphylococcus aureus 1635 99% 99% 

  CP026077.1 Staphylococcus aureus 1635 99% 99% 

Z14 

  KY107476.1 Cystofilobasidium macerans 1090 100% 100% 

601 KY107475.1 Cystofilobasidium macerans 1090 100% 100% 

  KY107470.1 Cystofilobasidium macerans 1090 100% 100% 

Z15 

  NR_136501.2 Pseudomonas donghuensis 1524 99% 98% 

892 NR_114479.1 Pseudomonas putida 1504 98% 98% 

  NR_040992.1 Pseudomonas japonica 1496 99% 98% 

Z16 

  LC326044.1 Aureobasidium pullulans 1044 99% 99% 

572 LC326041.1 Aureobasidium pullulans 1044 99% 99% 

  KX958050.1 Aureobasidium pullulans 1044 99% 99% 

Z17 892 

NR_037007.2 Staphylococcus aureus 1611 100% 99% 

NR_118997.2 Staphylococcus aureus 1600 100% 99% 

NR_036828.1 Staphylococcus aureus 1598 98% 99% 

Z19 

  DQ377662.1 Cystofilobasidium macerans  1070 99% 99% 

588 KY107476.1 Cystofilobasidium macerans  1070 99% 99% 

  KY107470.1 Cystofilobasidium macerans  1070 99% 99% 

Z20 

  KX609394.1 Meyerozyma guilliermondii  1061 99% 100% 

579 KM103033.1 Meyerozyma guilliermondii  1061 99% 99% 

  MG015940.1 Meyerozyma guilliermondii  1059 100% 99% 

Z21 

  KM872048.1 Meyerozyma guilliermondii  1059 98% 98% 

583 HM988686.1 Meyerozyma guilliermondii  1059 98% 98% 

  HM988699.1 Meyerozyma guilliermondii  1057 98% 98% 

Z22 

  MG015940.1 Meyerozyma guilliermondii  1055 100% 99% 

579 KY108543.1 Meyerozyma guilliermondii  1055 100% 99% 

  KY108542.1 Meyerozyma guilliermondii  1055 100% 99% 

Z23 

  NR_117735.1 Gluconobacter cerevisiae 1456 97% 99% 

818 NR_041047.1 Gluconobacter albidus 1456 97% 99% 

  NR_041050.1 Gluconobacter sphaericus 1456 97% 99% 

Z24 

  KY744131.1 Rhodotorula mucilaginosa  1029 98% 100% 

564 KY109112.1 Rhodotorula mucilaginosa 1029 98% 100% 

  JX174835.1 Rhodotorula mucilaginosa 1029 98% 100% 

Z25 

  KY106385.1 Candida carpophila  1062 100% 99% 

581 KY106384.1 Candida carpophila  1062 100% 99% 

  KY106383.1 Candida carpophila  1062 100% 99% 

Z26 

  MG015940.1 Meyerozyma guilliermondii  1051 99% 99% 

581 KY108543.1 Meyerozyma guilliermondii  1051 99% 99% 

  KY108542.1 Meyerozyma guilliermondii  1051 99% 99% 
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4.2.7. Efeito dos protetores foliares na diversidade das leveduras 

Com o objetivo de comparar a diversidade de espécies de leveduras presente na superfície das uvas, 

durante a fermentação alcoólica, assim como a comparação da diversidade entre os meios seletivos 

para leveduras, calculou-se o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) (Anexo 2) pela 

seguinte fórmula:  

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑗 log 𝑝𝑗  

𝑠

𝑗=𝑙

 

onde s é o número total de grupos formados e pj é a proporção de estirpes do grupo j (pj = nj/N). 

4.2.7.1. Na superfície das uvas 

Na Figura 49A, encontra-se a percentagem relativa das espécies de leveduras isoladas da superfície 

das uvas nos três meios seletivos para leveduras (YPG-T, RBC e WL) e o respetivo índice de 

diversidade de Shannon-Wiener pode ser consultado no Anexo 2. Segundo a análise do índice de 

diversidade verificou-se que o meio WL é o meio que apresenta em média o maior índice de 

diversidade (H’=0,57±0,35) seguindo-se o meio RBC (H’=0,44±0,21) e o meio YPG-T foi o que 

apresentou o índice mais baixo (H’=0,37±0,15). Observou-se que a espécie Aureobasidium 

pullulans foi isolada em todos em meios, porém espécies como a Cryptococcus carnescens e 

Rhodotorula hordea foram isoladas no meio YPG-T, a espécie Rhodotorula mucilaginosa só foi 

isolada no meio RBC e as espécies Cryptococcus stepposus, Filobasidium magnum Naganishia 

friedmannii ou Cryptococcus saitoi e Curvibasidium pallidicorallinum ou Rhodotorula nothofagi 

foram isoladas apenas no meio WL. A espécie Saccharomyces cerevisiae, foi isolada no meio 

YPG-T e no meio RBC. 

A média da percentagem relativa das espécies de leveduras isoladas da superfície das uvas, obtida 

nestes três meios encontra-se na Figura 49B. No total foram isoladas 10 espécies diferentes das 

quais quatro pertencem ao género Cryptococcus, três ao género Rhodotorula, uma ao género 

Sacharomyces, uma ao género Aureobasidium e um género Debaryomyces. Confirmando-se assim 

que na superfície das uvas, a população de leveduras é constituída principalmente por leveduras 

não- Sacharomyces. Dados consistentes com a bibliografia existente (Fleet, 2003; Renouf, 2006; 

Barata et al., 2012a).  
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Observou-se que espécie Aureobasidium pullulans foi dominante em todos os tratamentos. Barata 

et al., (2012b), também verificaram a dominância desta espécie na superfície de uvas sãs e maduras. 

Em todos os tratamentos também se verificou o isolamento das espécies Cryptococcus carnescens, 

Saccharomyces cerevisiae e Rodotorula mucilaginosa embora que em baixa frequência. Li et al. 

(2010) também isolaram estas espécies na superfície das uvas. Relativamente à diversidade, 

verificou-se que as uvas da casta TN e as uvas da casta TF do ensaio controlo são as que apresentam 

o índice de diversidade mais elevado (Anexo 2).
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Figura 49. (A) Frequência relativa das espécies de leveduras verificada nos meios seletivos para as leveduras totais (YPG-T, RBC, WL); (B) Frequência relativa das 

espécies de leveduras obtida pela média dos três meios seletivos para as leveduras totais; Tratamentos: controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato 

de Potássio a 0,1% (SiK 0.1%) e caulino (K). 
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 4.2.7.2. No início da FA 

Na Figura 50A e 50B, encontra-se a percentagem relativa das espécies de leveduras isoladas no 

início da 1ªFA e da 2ªFA nos 3 meios seletivos para leveduras e o respetivo índice de diversidade 

de Shannon-Wiener pode ser consultado no anexo 2. Na 1ªFA, verificou-se que o meio YPG-T foi 

o que apresentou em média o índice de diversidade mais elevado (0,48±0,35) seguindo-se o meio 

WL (0,31±0,28) e o meio RBC foi o que apresentou o índice de diversidade mais baixo 

(0,06±0,10). Na 2ªFA o meio WL é o que apresenta em média o índice de diversidade mais elevado, 

(0,36±0,35) seguindo-se o meio YPG-T (0,29±0,15) e mais uma vez foi o meio RBC o que 

apresenta o índice de diversidade mais baixo (0,17±0,21). A espécie Aureobasidium pullulans foi 

isolada em todos os meios quer na 1ªFA quer na 2ªFA, porém registou-se que as restantes espécies 

só foram isoladas em determinados meios. 

 A média da percentagem relativa das espécies de leveduras isoladas no inícioda 1ªFA e da 2ªFA 

obtida nestes três meios encontra-se na Figura 50C e 50D, respetivamente. 

No total, no iníciodo processo fermentativo foram isoladas 12 espécies diferentes das quais quatro 

pertencem ao género Cryptococcus, quatro ao género Rodotorula, uma ao género Aureobasidium, 

uma ao género Debaryomyces, uma ao género Metschnikowia e uma ao género Saccharomyces.  

No início da 1ªFA houve a predominância da espécie Aureobasidium pullulans em todos os 

tratamentos. Verificou-se que as espécies do género Cryptococcus foram isoladas com baixa 

frequência nos fermentadores dos mostos cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com SiK 0,1%, 

enquanto nos restantes fermentadores de uma forma geral observou-se uma frequência de 

isolamento semelhante à registada na superfície das uvas. A espécie Sacharomyces cerevisie 

persistiu nos mostos das uvas sujeitos ao tratamento com SiK 0,05% enquanto nos restantes 

tratamentos apresentou uma frequência inferior a verificada na superfície das uvas. Os 

fermentadores com os mostos das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% são os que apresentam 

o índice de diversidade mais baixo. 

No início 2ªFA, assim como na 1ªFA, também houve a dominância da espécie Aureobasidium 

pullulans em todos os tratamentos e o fermentador dos mostos das uvas sujeitas ao tratamento com 

SiK 0,05% da casta TN, apresenta o índice de diversidade mais elevado. Constatou-se de uma 

forma geral que na 2ªFA, houve um índice de diversidade inferior ao verificado na 1ªFA. 
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Figura 50. (A)Frequência relativa das espécies de leveduras verificada nos meios seletivos para as leveduras totais (YPG-T, RBC, WL) no início da 1ªFA; (B) Frequência 

relativa das espécies de leveduras verificada nos meios seletivos para as leveduras totais no início da 2ªFA; (C) Frequência relativa das 

espécies de leveduras obtida pela média dos três meios seletivos para as leveduras totais no início da 1ªFA; (D) Frequência relativa das 

espécies de leveduras obtida pela média dos três meios seletivos para as leveduras totais no início da 1ªFA. Dos mostos da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca 

(TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino 

(K). 
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4.2.7.3. No meio da FA 

Na Figura 51A e 51B, encontra-se a percentagem relativa das espécies de leveduras isoladas no 

meio da 1ª FA e da 2ªFA nos três meios seletivos para leveduras e o respetivo índice de diversidade 

de Shannon-Wiener pode ser consultado no Anexo 2. Na 1ªFA, verificou-se que o meio WL foi o 

que apresentou em média o índice de diversidade mais elevado (0,64±0,56) seguindo-se o meio 

YPG-T (0,53±0,50), e o meio RBC foi o que apresentou o índice de diversidade mais baixo 

(0,49±0,46). Na 2ªFA verificou-se que o índice de diversidade foi semelhante entre os meios.  

Na Figura 51C e 51D apresenta-se a média da percentagem relativa das espécies de leveduras 

isoladas no meio da 1ªFA e da 2ªFA nos 3 meios seletivos para leveduras. 

No meio da 1ªFA, os fermentadores que não apresentaram atividade fermentativa no momento de 

amostragem, assim como previsto pela análise morfológica dos isolados, apresentaram uma 

diversidade de espécies superior aos dos fermentadores com atividade fermentativa. Nos 

fermentadores amuados, como referido na análise morfológica, verificou-se o isolamento de uma 

bactéria que após a identificação verificou-te tratar de uma bactéria pertencente ao género 

glucogonobacter, confirmando assim que se trata de uma bactéria do ácido acético. Nos 

fermentadores com atividade fermentativa verificou-se a dominância da espécie Hanseniaspora 

Guiliermondii.  

No meio da 2ªFA, verificou-se que nos fermentadores dos mostos provenientes da casta TF, com 

exceção do fermentador cujos mostos são provenientes de uvas tratadas com K e o fermentador do 

mosto das uvas da casta TN que foram sujeitos ao tratamento com K apresentaram dominância da 

espécie Hanseniaspora guilliermondii. Os restantes fermentadores apresentaram a dominância da 

espécie Saccharomyces cerevisia. Os fermentadores com os mostos provenientes de uvas sujeitas 

ao tratamento com SiK 0,1% são os que apresentam o índice de diversidade mais alto.  

Pela posterior análise da evolução do grau Brix constatou-se que, de uma forma geral, que a 1ªFA 

e a 2ª FA dos mostos provenientes das uvas da casta TF, com exceção dos mostos obtidos com 

uvas sujeitas ao tratamento com K, e a FA dos mostos das uvas da casta TN cujas uvas foram 

sujeitas ao tratamento com K, tiveram um desempenho fermentativo lento. Estas fermentações 

apresentaram a dominância da espécie Hanseniaspora guilliermondii, normalmente associada a 

fermentações lentas ou amuadas devido a depleção de tiamina (Barbosa et al., 2015). 
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Figura 51. (A) Frequência relativa das espécies de leveduras verificada nos meios seletivos para as leveduras totais (YPG-T, RBC, WL) no meio da 1ªFA; (B) Frequência 

relativa das espécies de leveduras verificada nos meios seletivos para as leveduras totais no meio da 2ªFA; (C) Frequência relativa das 

espécies de leveduras obtida pela média dos três meios seletivos para as leveduras totais no meio da 1ªFA; (D) Frequência relativa das 

espécies de leveduras obtida pela média dos três meios seletivos para as leveduras totais no meio da 1ªFA. Dos mostos da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga 

Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio a 0,1% (SiK 

0,1%) e caulino (K). 
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4.2.7.4. No final da FA 

Na Figura 52A e 52B, encontra-se a percentagem relativa das espécies de leveduras isoladas no 

final da 1ªFA e da 2ªFA nos três meios seletivos para leveduras e o respetivo índice de diversidade 

de Shannon-Wiener pode ser consultado no Anexo 2. 

Na figura 52C e 52D, apresenta-se a média da percentagem relativa das espécies de leveduras 

isoladas no final da 1ªFA e da 2ªFA nos 3 meios seletivos para leveduras. 

No final da 1ªFA e 2ªFA verificou-se a dominância da espécie Saccharomyces cerevisiae em todos 

os tratamentos, o que vai de acordo com a bibliografia existente (Fleet, 2002; Rementeria et al., 

2003; Barata et al., 2012a). 
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Figura 52. (A) Frequência relativa das espécies de leveduras verificada nos meios seletivos para as leveduras totais (YPG-T, RBC, WL) no fim da 1ªFA; (B) 

Frequência relativa das espécies de leveduras verificada nos meios seletivos para as leveduras totais no fim da 2ªFA; (C) Frequência relativa das 

espécies de leveduras obtida pela média dos três meios seletivos para as leveduras totais no fim da 1ªFA; (D) Frequência relativa das 

espécies de leveduras obtida pela média dos três meios seletivos para as leveduras totais no fim da 1ªFA. Dos mostos da casta Touriga Nacional (TN) e da casta 

Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio 

a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 
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4.2.8. Efeito dos protetores foliares na diversidade das bactérias 

Dado que o método de extração e de sequênciação não foi eficiente para a identificação das 

espécies de bactérias. Optou-se por agrupar os isolados nos respetivos géneros. 

4.2.8.1. Na superfície das uvas  

Na superfície das uvas em estudo, não se verificou o isolamento de BAL. Segundo a bibliografia 

existente apesar da presença de BAL na superfície de uvas sãs ser muito reduzida é comum o 

isolamento de espécies do género Lactobacillus, Pediococcus, Leuconastoc e Oenoccocus, o que 

não foi verificado no presente estudo. Porém, dado que também não houve isolamento destas 

bactérias nas uvas dos mostos controlo indica que os protetores foliares não tiveram efeito sobre 

estas bactérias. O não isolamento de BAL pode ser devido à elevada precipitação registada no ano 

de 2016. No meio MRS, apesar de não se ter verificado o isolamento de BAL, observou-se o 

isolamento de bactérias que não compreendem o consórcio microbiano do vinho (Figura 53). 

Verificou-se a dominância de bactérias do género Curtobaterium na superfície das uvas da casta 

TN. Morgan et al. (2017) também verificaram o isolamento de bactérias deste género na superfície 

das uvas. 

Na superfície das uvas da casta TF também se registou o isolamento de bactérias do género 

Curtobacterium embora com uma frequência relativamente mais baixa quando comparada com as 

uvas da casta TN. Nas uvas da casta TF, ainda se observou o isolamento de bactérias do género 

Staphylococcus. Loureiro et al. (2012), descrevem as bactérias destes géneros como espécies 

adventícias, visto que são incapazes de atingir populações altas em bagos saudáveis ou danificados 

e não conseguem sobreviver durante a fermentação alcoólica devido a sensibilidade a altos teores 

alcoólicos e ao baixo pH. 

Neste meio seletivo para bactérias gram positivas registou-se o isolamento de bactérias gram 

negativas pertencentes ao género Gluconobacter nas uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com 

SiK 0,1% e com K. Indicando que esta possui resistência ao antibiótico utlizado ou que houve uma 

má homogeneização do antibiótico pelo meio. 
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Figura 53. Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio MRS, na superfície das uvas da 

casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos, 
Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio a 0,1% (SiK 

0,1%) e caulino (K). 

 

No meio AC, apenas se verificou o isolamento de BAA do género Gluconobacter (Figura 54), nas 

uvas da casta TF do mosto controlo e nas uvas tratadas com SiK 0,1% e com K. Segundo a 

bibliografia existente, na superfície das uvas é frequente o isolamento de espécies do género 

Acetobacter e Gluconobacter, porém só o segundo género é que foi verificado e em baixa 

frequência relativa. Neste meio também se verificou o isolamento de bactérias que não pertencem 

ao consórcio microbiano. Registou-se o isolamento de bactérias do género Pantoea na superfície 

das uvas da casta TN controlo e nas uvas tratadas com SiK 0,05% e na superfície das uvas da casta 

TF embora que se tenha verificado uma baixa frequência nas uvas controlo. Bactérias do género 

Enterobacter também foram registadas, mas só nas uvas controlo da casta TN. As bactérias do 

género Pantoea e Enterobacter também são consideradas espécies adventícias (Loureiro et al., 

2012). 

Neste meio ainda se verificou o isolamento de bactérias do género Staphylococcus nas uvas da 

casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% e com K e nas uvas da casta TF controlo e sujeitas 

ao tratamento com SiK 0,05%. 

Na fermentação do mosto das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% não se 

verificou isolamento de bactérias.  
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Figura 54. Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio AC, na superfície das uvas da casta 

Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos, Tratamentos: 

mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino 

(K). 

 

Relativamente ao meio ZPP (Figura 55), verificou-se o isolamento de bactérias do género 

Pseudomonas na superfície das uvas da casta TN. Bactérias do género Sphingomonas foram 

isoladas com grande frequência relativa na superfície das uvas da casta TF sujeitas ao tratamento 

com SiK 0,5% e na superfície das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% e 0,1% 

com baixa frequência na superfície das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% e 

da casta TF cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com K.  

Ainda se verificou o isolamento de bactérias pertencentes ao género Pantoea e Staphylococcus. 

Na fermentação controlo do mosto das uvas da casta TF não foram isoladas bactérias  
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Figura 55. Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio ZPP, na superfície das uvas da casta 

Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos de tratamentos, Tratamentos: 

mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino 

(K). 

 

Verificou-se alguma discrepância no isolamento de bactérias do género Staphylococcus, embora 

estas tenham sido isoladas em todos os meios seletivos para bactérias, sugiram em diferentes 

tratamentos. Esta discrepância pode ser devida ao surgimento de espécies diferentes do género 

Staphylococcus ou devido ao isolamento de leveduras nos meios seletivos para bactérias que 

podem ter inibido o desenvolvimento de determinadas espécies. No geral observou-se que em 

todos os tratamentos se isolou bactérias do género Staphylococcus  

 

4.2.8.2. No início da FA 

No início da 1ªFA e 2ªFA, no meio MRS, não se verificou o isolamento de BAL (Figura 56). 

Fugelsang & Edwards, (2007), descreveram que após o esmagamento das uvas a população de 

BAL, tende a aumentar sendo possível nos primeiros dias de fermentação isolar bactérias 

pertencentes aos géneros Lactobacillus, Leuconostoc, Peiococcus e Oenococcus, o que não foi 

verificado em nenhuma fermentação realizada neste estudo.  

Na 1ªFA, no meio MRS, apenas se isolou bactérias gram negativas do género Gluconobacter nas 

fermentações dos mostos controlo e nos mostos cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com SiK 

0,1% e na fermentação dos mostos cujas uvas da casta TN foram sujeitas ao tratamento com SiK 

0,01%. No início da 2ªFA, no meio MRS, verificou-se de uma forma geral a dominância de 
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bactérias Staphylococus, em todas as fermentações, com exepção nas fermentações do mosto 

controlo onde se verificou-se uma frequência baixa. Constatou-se que as bactérias do género 

Curtobacterium apenas persistiram nas fermentações controlo das duas castas em estudo. Neste 

meio, ainda se observou-se o isolamento de bactérias gram negativas pertencentes aos géneros 

Glucobacter e Enterobacter. 

 

 
Figura 56. Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio MRS, (A) no início da 1ªFA (B) no início 

da 2ªFA, dos mostos das uvas da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes 

tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio 

a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 

 

No meio AC, no inícioda  1ª e da 2ªFA verificou-se de forma geral em todas os tratamentos o 

isolamento de BAA pertencentes ao género Gluconobacter, o que vai de acordo com o descrito 

por  Joyeux (1984), que após o esmagamento das uvas há um aumento da população de BAA, 

sendo as espécies do género Gluconobacter as mais frequentes (Figura 57).  

No meio AC, no início da 1ªFA e da 2ªFA verificou-se de uma forma geral em todos os tratamentos 

o isolamento de BAA pertencentes ao género Gluconobacter, o que vai de acordo com o descrito 

por Joyeux (1984), que após o esmagamento das uvas há um aumento da população de BAA, sendo 

as espécies do género Gluconobacter as mais frequentes (Figura 57).  

No meio AC, na 1ªFA verificou-se a persistência de bactérias do género Pantoea na fermentação 

dos mostos das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% e na fermentação dos 

mostos das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com K. Quanto as bactérias do género 

Enterobacter não se registou o isolamento destas na fermentação do mosto C da casta TN, porém 
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verificou-se a proliferação desta na fermentação do mosto das uvas da casta TF cujas uvas foram 

sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% (Figura 57A). 

Quanto à 2ªFA, verificou-se o isolamento da espécie Enterobacter em todas as fermentações. 

Observou-se que nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN cujas uvas foram sujeitas ao 

tratamento com SiK 0,05% apresentaram a persistência de bactérias do género Pantoea. Nas 

fermentações dos mostos das uvas da casta TF, ainda se verificou o isolamento de bactérias do 

genero Staphylococcus (Figura 57B). 

 

Figura 57. Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio AC, (A) no início da 1ªFA (B) no início 

da 2ªFA, dos mostos das uvas da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes 

tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio 

a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 

 

Quando ao meio ZPP, na 1ªFA verificou-se um aumento da frequência das bactérias do género 

Shigomonas em todas as fermentações com exceção da FA do mosto cujas uvas foram sujeitas ao 

tratamento com SiK 0,1% da casta TN (Figura 58A). 

Na 2ªFA, verificou-se o isolamento de bactérias do género Shigomonas nas fermentações do mosto 

C e no mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05% das duas castas em estudo (Figura 58B). 

Bactérias do género Pseudomonas só foram isoladas na fermentação do mosto das uvas da casta 

TN sujeitas ao tratamento com K. Neste meio ainda se verificou o isolamento de bactérias do 

género Gluconobacter nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN sujeitas a tratamento 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

F
re

q
u
ên

ci
a 

re
la

ti
v
a 

d
o

s 
g
én

er
o

s 
d

e 
b

ac
té

ri
a

Gluconobacter Pantoea Enterobacter

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

F
re

q
u
ên

ci
a 

re
la

ti
v
a 

d
o

s 
g
én

er
o

s 
d

e 
b

ac
té

ri
a

Pantoea Enterobacter

Staphylococcus Gluconobacer

A B 



126 

 

com SiK 0,1% e com K e nos fermentadores dos mostos das uvas da casta TF cujas uvas foram 

sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% e no ensaio C. 

 

 

 
Figura 58.Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio ZPP, (A) no início da 1ªFA (B) no início 

da 2ªFA, dos mostos das uvas da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes 

tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio 

a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 

 

4.2.8.3. No meio da FA 

No meio do processo fermentativo, na 1ªFA e na 2ªFA, continuou-se a não se verificar isolamento 

de BAL (Figura 59). No meio MRS, observou-se a dominância de bactérias gram negativas do 

género Gluconobacter em todas as fermentações. Com exceção da 1ªFA do mosto das uvas da 

casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 0,1%, onde se verificou a persistência de bactérias do 

género Staphylococcus. 
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Figura 59. Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio MRS, (A) no meio da 1ªFA (B) no meio 

da 2ªFA, dos mostos das uvas da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes 

tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio 

a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 

 

No meio AC, na 1ªFA e na 2ªFA verificou-se a dominância da espécie do género Gluconobacter 

em todos os tratamentos (Figura 60). Na 1ªFA, verificou-se o isolamento de bactérias do género 

Enterobacter nas fermentações dos mostos das uvas da casta TF do mosto C e nos mostos das uvas 

sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% e com K. Verificou-se também a persistência de bactérias do 

género Pantoea nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 

0,05% e ao tratamento com 0,1% e na fermentação controlo dos mostos das uvas da casta TF, 

embora que com baixa frequência. A persistência de bactérias do género Staphylococcus também 

foi registrada na fermentação dos mostos das uvas da casta TN sujeitas ao tratamento com SiK 

0,05%.  

 
Figura 60. Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio AC, (A) no meio da 1ªFA (B) no meio 

da 2ªFA, dos mostos das uvas da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes 
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tipos de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05), Sílicato de Potássio 

a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 

 

No meio ZPP, verificou-se a dominância de bactérias no género Gluconobacter em todas as 

fermentações (Figura 61). 

 

 
Figura 61.Frequência relativa dos géneros de bactérias verificados no meio AC, (A) no meio da 1ªFA (B) no meio da 

2ªFA, dos mostos das uvas da casta Touriga Nacional (TN) e da casta Touriga Franca (TF) sujeitas aos diferentes tipos 

de tratamentos, Tratamentos: mosto controlo (C), Sílicato de Potássio a 0,05% (SiK 0,05%), Sílicato de Potássio a 

0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 

 

4.2.8.4. No final da FA 

No final da fermentação alcoólica, como referido anteriormente não foi registado o isolamento de 

bactérias em nenhuma fermentação. Segundo a bibliografia existente no final da fermentação 

alcoólica seria possível o isolamento de Oenococcus oeni (Inês, 2007). 
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4.3. Análises bioquímicas  

4.3.1. Evolução do teor de açúcares redutores ao longo da FA 

A concentração e composição dos açúcares nas uvas e consequentemente no mosto tem um papel 

fundamental na qualidade do vinho, uma vez que determinam o teor alcoólico. A análise destes 

durante a fermentação alcoólica é essencial para acompanhar o processo fermentativo e para 

reconhecer o final da fermentação alcoólica (Jordão et al., 2015). 

Na Figura 62 encontra-se a evolução da concentração dos açúcares redutores ao longo da 1ª FA e 

da 2ªFA. De forma geral, verificou-se que o padrão da evolução da concentração dos açúcares 

redutores ao longo da FA é similar ao verificado na análise da evolução do grau Brix. 

Na 1ª FA e na 2ªFA, verificou-se que logo após o esmagamento das uvas, as fermentações dos 

mostos cujas uvas foram tratadas com K, são as que apresentaram a maior concentração de 

açúcares redutores e as fermentações dos mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% são as 

que possuem a concentração inicial mais baixa de açúcares redutores. Relativamente às 

fermentações dos mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05%, observou-se que exibiram 

uma concentração inicial muito similar de açúcares redutores aos mostos da fermentação do mosto 

controlo.  

Na 1ªFA (Figura 62A), dos mostos das uvas na casta TN verificou-se uma descida rápida da 

concentração de açúcares redutores nas fermentações do mosto controlo e nas fermentações dos 

mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% e com K. Porém verificou-se uma estabilização 

da concentração dos açúcares redutores a partir do nono dia de fermentação alcoólica nos mostos 

cujas uvas foram sujeitas a um tratamento com SiK 0,1% e com K. Quanto às fermentações dos 

mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05%, registou-se inicialmente uma redução lenta da 

concentração dos açúcares redutores, porém a partir do decimo sexto dia de fermentação verificou-

se uma descida gradual da concentração dos açúcares redutores. 

Nos mostos das uvas da casta TF, verificou-se que as fermentações dos mostos cujas uvas foram 

tratadas com protetores foliares apresentaram uma descida rápida da concentração de açúcares 

redutores seguindo-se uma estabilização. 
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No final da FA, a fermentação do mosto de uvas controlo e as fermentações dos mostos de uvas 

da casta TN cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05% e com K apresentaram uma concentração 

similar enquanto que a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% apresentou 

a concentração de açúcares redutores mais baixa. Nas uvas da casta TF, a fermentação do mosto 

controlo foi o que apresentou a concentração mais baixa seguindo-se a fermentação do mosto cujas 

uvas foram tratadas com K. As fermentações dos mostos cujas uvas foram tratadas com SiK, 

apresentaram uma concentração muito elevada de açúcares redutores. 

Comparando as fermentações dos mostos das duas castas, constatou-se que os mostos da casta TN 

apresentaram um desempenho fermentativo mais rápido que os mostos da casta TF. E os que os 

mostos controlos C possuíram uma FA mais rápida comparativamente aos mostos provenientes de 

uvas sujeitas aos diferentes tipos de tratamento. 

Relativamente à 2ªFA (Figura 62B), nos mostos das uvas da casta TN verificou-se um decréscimo 

homogéneo em todas as fermentações. Nos mostos da casta TN, todas as fermentações possuíram 

um decréscimo do teor de açúcares redutores similar até ao setimo dia da FA, apartir desta data a 

fermentação do mosto controlo e a fermentação dos mostos cujas uvas foram tratadas com K, 

apresentaram uma redução mais lenta. Nos mostos da casta TF, a FA dos mostos cujas uvas foram 

tratadas com K apresentando uma redução do teor de açúcares rápida, enquanto que as restantes 

FA’s dos mostos das uvas desta casta apresentaram uma redução lenta e similar entre si.  
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Figura 62. Evolução dos açúcares redutores ao longo da (A) 1ªFA e (B) 2ªFA dos mostos das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF), cujas 

uvas foram sujeitas a diferentes tipos de tratamentos. Tratamentos: controlo (C), Sílicato de Potássio a 0.05% (SiK 0.05), Sílicato de Potássio a 0,1% (SiK 

0.1%) e caulino (K) 
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4.3.2. Evolução dos fenóis totais ao longo da FA  

Na Figura 63A encontra-se a evolução da concentração dos fenóis totais ao longo 1ªFA dos mostos 

das uvas das duas castas correspondentes a de cada um dos tratamentos. Verificou-se de uma forma 

geral que a extração dos fenóis totais, da parte sólida da uva, aumentou ao longo da fermentação 

alcoólica, tendo estabilizado a partir do vigésimo dia de fermentação alcoólica e, em alguns casos, 

observa-se uma ligeira diminuição da concentração dos compostos fenólicos totais. 

No caso específico das fermentações dos mostos das uvas da casta TN, verificou-se que os mostos 

cujas uvas foram sujetas ao tratamento com SiK 0,05% e o mosto controlo apresentavam 

concentrações mais elevadas de fenóis totais. Os mostos cujas uvas foram sujeitas ao tratamento 

SiK 0,05% possuiu inicialmente uma extração lenta, porém, no término da fermentação alcoólica, 

possui uma concentração semelhante ao ensaio controlo. Quando a dose do tratamento das uvas é 

duplicada verifica-se uma diminuição muito acentuada da extração e da concentração dos 

compostos fenólicos totais. Quanto aos mostos cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com K, 

verificou-se que têm uma taxa de extração mais elevada que os mostos cujas uvas foram sujeitas 

a um tratamento com SiK 0,1% e, em comparativamente aos outros dois mostos cujas uvas tiveram 

um outro tratamento, foi inferior.  

Relativamente às fermentações dos mostos das uvas da casta TF, verificou-se que os mostos cujas 

uvas foram sujeitas aos tratamentos com SiK 0,05%, com SiK 0,1% e com K apresentaram 

inicialmente uma taxa de extração elevada seguida de uma diminuição e estabilização, 

apresentando uma concentração final inferior ao ensaio controlo, que por sua vez apresentou uma 

extração inicial muito baixa. 

Como se pode verificar, a evolução dos compostos fenólicos nos mostos cujas uvas foram sujeitas 

a diferentes tratamentos difere com a casta. Contudo, verifica-se que a concentração final dos 

compostos fenólicos dos mostos das duas castas segue o mesmo padrão, ou seja, o ensaio controlo 

é o que apresenta maior concentração, seguindo-se os mostos cujas uvas foram sujeitas ao 

tratamento com SiK 0,05%, com K e com SiK 0,1%. 

Na Figura 63B encontra-se a evolução fenólica ao longo das fermentações cuja temperatura foi 

controlada (2ªFA). De uma forma geral houve uma evolução linear de todos os tratamentos 

verificando-se uma estabilização a partir do décimo sexto dia de fermentação alcoólica.  
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Nas fermentações dos mostos das uvas da casta TN, verificou-se que os mostos das uvas sujeitas 

ao tratamento SiK 0,05% é o que apresenta uma concentração final mais elevada relativamente 

aos restantes tratamentos e semelhante à verificada na 1ªFA. Ao contrário do que acontece na 1ªFA 

a fermentação dos mostos das uvas sujeitas ao tratamento com SiK 0,1% foi o que teve uma 

extração rápida e apresentou uma concentração final elevada de compostos fenólicos totais. 

Quanto às fermentações dos mostos das uvas sujeitas ao tratamento com K, verifica-se um 

comportamento similar ao observado na1ªFA.  
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Figura 63.  Efeito dos tratamentos na evolução do teor de fenóis totais ao longo da (A) 1ªFA e (B) 2ªFA nos mostos das uvas das castas Touriga Nacional 

(TN) e Touriga Franca (TF), sujeitas a diferentes tipos de tratamentos. Tratamentos: controlo (C), Sílicato de Potássio a 0.05% (SiK 0.05), Sílicato de Potássio 

a 0,1% (SiK 0.1%) e caulino (K) 
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Nas fermentações dos mostos das uvas da casta TF verificou-se que os mostos das uvas sujeitas 

ao tratamento com K foi o que apresentou uma extração rápida e a concentração final mais elevada 

de fenóis totais. Seguindo-se o mosto cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com SiK 0,05%. O 

mosto das uvas sujeito ao tratamento com SiK 0,1% apesar de apresentar uma extração inicial alta 

foi mais uma vez o que apresentou a contração final mais baixa. 

Assim sendo, de uma forma geral a evolução dos compostos fenólicos do mosto é afetada pelo 

tipo de tratamento que as uvas foram sujeitas, da casta e das condições da fermentação alcoólica. 

Porém isto não se verificou nos mostos cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% 

uma vez que apresentou sempre uma evolução e teor final semelhantes.  
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4.3.3. Evolução das antocianinas totais ao longo da FA 

Na Figura 64 encontra-se a evolução do teor antocianinas ao longo da 1ªFA e 2ªFA. De acordo 

com os resultados da Figura 64A a extração das antocianinas da parte solida aumentou ao longo 

da fermentação alcoólica, observando-se uma estabilização a partir do décimo nono dia, após o 

esmagamento das uvas, e em alguns casos verificou-se uma diminuição. Nos mostos das uvas da 

casta TN, controlo apresentou uma extração rápida das antocianinas, porém o mosto cujas uvas 

foram sujeitas ao tratamento com SiK 0,05% foi quem apresentou o teor mais elevado de 

antocianinas no final da fermentação alcoólica. Os mostos cujas uvas foram tratadas com SiK 

0,05% exibiram inicialmente uma extração similar aos mostos cujas uvas foram tratadas com K, 

contudo a partir do décimo sétimo dia de fermentação os msotos tratados com SiK 0,05% têm um 

aumento gradual seguido de um ligeiro decréscimo do teor de antocianinas totais, enquanto que os 

mostos cujas uvas foram sujeitas ao tratamento com K têm uma ligeira diminuição seguida de uma 

estabilização do teor de antocianinas totais. Os mostos cujas uvas foram sujeitas ao tratamento 

com SiK 0,1% foi o que mostrou uma menor extração ao longo de toda a fermentação alcoólica e 

foi o que apresentou um teor final de antocianinas totais mais reduzido. Nos mostos das uvas da 

casta TF verificou-se que os mostos cujas uvas foram submetidas aos tratamentos com SiK 0,05%, 

SiK 0,1% e com K apresentaram uma taxa de extração semelhante. A extração inicial de 

antocianinas nos mostos cujas uvas foram sujeitas a estes tratamentos é elevada, porém a meio da 

fermentação verifica-se uma diminuição do teor de antocianinas totais seguindo-se uma 

estabilização, apresentando uma concentração final inferior ao mosto C que por sua vez apresentou 

uma extração inicial muito baixa. 

Relativamente a 2ªFA (Figura 64B) verificou-se de forma geral uma evolução gradual da extração 

das antocianinas até ao décimo terceiro, e a partir desta data verifica-se uma estabilização do teor 

de antocianinas e ainda se pode verificar que na fase final da fermentação quase todos os 

tratamentos tem um declínio no teor de antocianinas.  

 



137 

 

   

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

T
eo

r 
d

e 
an

to
ci

an
in

as
 m

g
 /

L
 

m
al

v
id

im
a-

3
g
lu

có
si

d
o

 

Dias

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25 30

T
eo

r 
d

e 
an

to
ci

an
in

as
 m

g
 /

L
 

m
al

v
id

im
a-

3
g
lu

có
si

d
o

 

Dias

TN C TN SiK 0.05% TN SiK 0.1% TN K TF C TF SiK 0.05% TF SiK 0.1% TF K

Figura 64. Efeito dos tratamentos na evolução do teor de antocianinas totais ao longo da (A) 1ªFA e (B) 2ªFA dos mostos das castas Touriga Nacional (TN) 

e Touriga Franca (TF), sujeitas a diferentes tipos de tratamentos. Tratamentos: controlo (C), sílicato de potássio a 0.05% (SiK 0.05), sílicato de potássio a 

0,1% (SiK 0.1%) e caulino (K). 
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No caso específico da TN, observa-se que o tratamento SiK 0,05% é o que apresenta a extração 

mais rápida e o que possui o teor de antocianinas mais elevado no final da fermentação. o 

tratamento SiK 0.01% em comparação ao controlo apresentou uma extração inicial lenta, mas no 

final na fermentação apresentou um teor de antocianinas superior. Relativamente ao caulino 

apresentou uma extração mais prolongada. 

Quanto a TF, todos os tratamentos tiveram um comportamento semelhante. Mais uma vez o SiK 

0,1% foi o que apresentou um teor de antocianinas final mais baixo. 

 

4.3.4. Evolução dos taninos totais ao longo da FA 

Devido ao excesso de trabalho e a complexidade das análises de determinação do teor de taninos, 

não foi possível proceder à quantificação diária, tendo-se optado por quantificar o teor de taninos 

totais de dois em dois dias. Na Figura 65 encontra-se a evolução do teor de taninos na 1ª e 2ª FA 

respetivamente. 

Na 1ªFA, no geral verificou-se uma evolução lenta da extração dos taninos da parte solida. Na casta 

TN, a fermentação do ensaio controlo e a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 

0,05% foram as que apresentaram uma extração mais rápida e mais elevada de taninos (Figura 

65A). E a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% foi a que apresentou a 

extração mais lenta e mais baixa de taninos. Na casta TF, obervou-se que as fermentações dos 

mostos cujas uvas foram tratadas com protetores foliares apresentaram uma extração muito 

semelhante entre si e apresentaram uma maior extração de taninos totais que a fermentação 

controlo. 

NA 2ªFA, verificou-se que as fermentações alcoólicas da casta TN possuíram uma extração mais 

elevada e mais rápida de taninos que as fermentações alcoólicas da casta TF (Figura 65B). 

Na casta TN, a fermentação alcoólica do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05% foi a que 

apresentou uma extração mais rápida e mais elevada, seguindo-se a fermentação do grupo C e a 

fermentação alcoólica do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1%. Relativamente a 

fermentação alcoólica do mosto cujas uvas foram tratadas com K foi a que apresentou uma extração 

mais lenta e mais baixa de taninos. 
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Na casta TF, ao contrário do verificado na casta TN é a fermentação cujas uvas foram tratadas com 

K que apresentam uma extração mais elevada e mais rápida de taninos. A fermentação do mosto 

do grupo C e a fermentação alcoólica do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% possuíram 

uma taxa de extração similar. 
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Figura 65. Efeito dos tratamentos na evolução do teor de taninos totais ao longo da (A) 1ªFA e (B) 2ªFA (A) 1ªFA e (B) 

2ªFA dos mostos das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF), sujeitas a diferentes tipos de tratamentos. 

Tratamentos: controlo (C), sílicato de potássio a 0,05% (SiK 0,05), sílicato de potássio a 0,1% (SiK 0,1%) e caulino (K). 
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4.3.5. Teor de fenóis totais no final da FA e no vinho  

No Quadro 17, encontra-se o teor de fenóis totais no final da 1ªFA e da 2ªFA e no vinho resultante 

de estas. 

No final da FA e após a prensagem das massas, verificou-se que de forma geral o tratamento SiK 

0,1% foi o que apresentou o teor de fenóis totais mais reduzido. 

No final da 1ªFA, na casta TN, foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos, 

sendo a fermentação alcoólica do ensaio controlo e a fermentação do mosto cujas uvas foram 

tratadas com SiK 0,05% as que apresentaram os valores mais elevados. Após a prensagem das 

massas verificou-se uma ligeira redução do teor de fenóis totais em todos os tratamentos. Na casta 

TF, verificou-se diferenças significativas entre os tratamentos sendo a fermentação alcoólica do 

ensaio controlo a que apresentou o teor de compostos fenólicos mais reduzido. Porém após a 

prensagem das massas não foram verificadas diferenças entre os vários tratamentos. 

Relativemente à 2ºFA, verificou-se de forma geral que o tratamento SiK 0,05% foi o que 

apresentou o teor de fenóis totais mais elevado. 

  

TN C 5639,72 ± 42,45 c 4883,51 ± 115,29 b 4846,39 ± 144,28 a 4250,84 ± 478,38 a

TN SiK 0,05% 5776,00 ± 32,15 c 4748,89 ± 369,22 b 5962,15 ± 61,97 b 5363,27 ± 74,31 b

TN SiK0,1% 4094,06 ± 197,11 a 3785,48 ± 29,09 a 5190,43 ± 413,28 a 4342,25 ± 89,04 a

TN K 5157,19 ± 62,16 b 4879,08 ± 93,61 b 5095,14 ± 80,23 a 5129,49 ± 120,14 b

TF C 4757,20 ± 93,22 d 4031,46 ± 530,95 4303,47 ± 155,49 a 4436,43 ± 57,39 a

TF SiK 0,05% 3610,97 ± 22,93 b 4058,05 ± 24,89 4705,68 ± 50,04 b 5760,49 ± 307,94 b

TF SiK 0,1% 3120,13 ± 25,87 a 3678,56 ± 52,17 4250,29 ± 154,36 a 4013,18 ± 123,89 a

TF K 4253,61 ± 102,10 c 3775,51 ± 27,53 5008,16 ± 173,78 b 4133,39 ± 64,13 a

Tratamento

Valor de P <0,001 0,291 <0,001

Tratamento

Valor de P

0,001

1ªFA 2ªFA

Fim FA Vinho Fim FA Vinho

<0,001 <0,001 0,002 0,001

Quadro 17. Teor de fenóis totais em mg/L de Epicatequina no final da 1ª e da 2ªFA e após a prensagem das massas das 

castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) nos respetivos tratamentos. Os valores representam a média ± desvio 

padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para P < 0,05 (teste de Tukey). 
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4.3.6. Teor de antocianinas totais no final da FA e no vinho  

No quadro 18, encontra-se o teor de antocianias no final da 1ªFA e 2ªFA e após a presangem das 

massas. 

Verificou-se que no final da 1ªFA, nas duas castas em estudo as fermentações dos mostos cujas 

uvas foram tratadas com SiK 0,1% foram as que apresentaram o teor de antocianinas mais reduzido. 

Após a prensagem das massas verificou-se no geral uma redução do teor de antocianinas no vinho. 

Na casta TN não se verificou diferenças significativas entre os tratamentos, porém na casta TF o 

tratamento controlo é o que apresenta o maior teor de antocianinas. No final da 2ªFA, observou-se 

que tanto na casta TN como na casta TF, houve diferenças muito significativas entre os tratamentos. 

Na TN, a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com K é a que apresenta o teor de 

antocianinas totais mais reduzido e a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 

0,05% é a que apresenta o teor de antocianinas mais elevado. Na casta TF, foi a fermentação do 

mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,1% que apresentou o teor de antocianinas totais mais 

baixo e a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com K, ao contrário do verificado na 

casta TN, é a que apresenta o teor de antocianinas mais elevado. Na 2ªFA também se verificou uma 

redução do teor de antocianinas após a prensagem das massas. Nos vinhos das duas castas em 

estudo verificou-se que o vinho resultante das fermentaçãos dos mostos cujas uvas foram tratadas 

com SiK 0,1% são os que apresentam o teor de antocianinas mais reduzido e o vinho resultante da 

fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas com SiK 0,05% é a que apresenta o teor mais 

elevado. Comparando a 1ªFA com a 2ªFA, constactou-se que a temperatura controlada beneficiou 

a extração das antocianinas. 
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4.3.7. Teor de taninos totais no final da FA e no vinho  

No quadro 19 são apresentados o teor de taninos totais registados no final da fermentação alcoólica 

e após a prensagem das massas (vinho) da 1ªFA e 2ªFA. 

No final da 1ªFA na casta TN, verificou-se que a fermentação do mosto cujas uvas foram tratadas 

com SiK 0,1% é a que apresenta o teor de taninos mais baixo e a fermentação do mosto cujas uvas 

foram tratadas com SiK 0,05% é a que apresenta o teor de taninos mais elevado. Na casta TF, no 

final da fermentação alcoólica não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos. 

Após a prensagem das massas verificou-se uma subida da concentração do teor de taninos totais. 

Na casta TN, continuou-se a verificar o mesmo padrão registado no final da fermentação alcoólica, 

porém na casta TF já são verificadas diferenças significativas entre os tratamentos. Constactou-se 

que o vinho proveniente de uvas tratadas com SiK 0,05% é o que apresenta o teor de taninos mais 

baixo. 

No final da 2ª FA, não foram registadas diferenças significativas entre os tratamentos nas duas 

castas. Após a prensagem das massas só se verificou diferenças significativas nos vinhos da casta 

TF, onde o vinho proveniente de uvas tratadas com SiK 0,05% é o que apresenta o teor de taninos 

mais elevado. 

Quadro 18. Teor de antocianinas totais em mg/L de malvidima-3glucósido no final da 1ª e da 2ªFA e após a 

prensagem das massas das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) nos respetivos tratamentos. Os 

valores representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para P < 0,05 (teste 

de Tukey). 

TN C 601,03 ± 12,90 c 295,17 ± 11,98 508,15 ± 16,37 ab 334,33 ± 46,82 a

TN SiK 0,05% 637,71 ± 5,06 d 291,07 ± 42,79 764,77 ± 23,53 c 423,23 ± 9,04 b

TN SiK0,1% 398,24 ± 20,11 a 252,27 ± 4,48 589,96 ± 57,58 b 349,38 ± 9,48 a

TN K 439,77 ± 5,57 b 278,38 ± 5,44 478,68 ± 9,50 a 367,90 ± 11,69 ab

TF C 549,30 ± 11,87 d 322,89 ± 54,16 b 546,07 ± 20,02 c 455,93 ± 5,46 bc

TF SiK 0,05% 343,53 ± 2,96 b 254,26 ± 1,08 ab 490,74 ± 6,00 b 543,59 ± 65,72 c

TF SiK 0,1% 264,58 ± 1,88 a 184,14 ± 3,46 a 431,69 ± 17,20 a 313,19 ± 18,67 a

TF K 388,79 ± 9,15 c 216,96 ± 0,94 a 615,08 ± 22,28 d 379,84 ± 7,23 ab

Tratamento

2ªFA

VinhoFim FAVinhoFim FA

1ªFA

<0,001 0,001 <0,001 <0,001Valor de P

0,011

Tratamento

Valor de P <0,001 0,164 <0,001
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Comparando as duas fermentações alcoólicas constatou-se que a temperatura controlada beneficiou 

a extração dos taninos totais.  

Quadro 19. Teor de Taninos totais em mg/L de malvidima-3glucósido no final da 1ª e da 2ªFA e após a prensagem 

das massas das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (TF) nos respetivos tratamentos. Os valores 

representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente diferentes para P < 0,05 (teste de 

Tukey). 

 

4.3.8. pH, massa volúmica, densidade relativa a 20 °C e título alcoométrico do vinho  

No quadro 20 encontra-se os parametros parâmetros fisico-químos dos vinhos. 

Nos vinhos da 1ªFA, verificou-se que o pH oscilou entre 3,95 e 4,31 na casta TN e 3,95 e 4,26 na 

casta TF. Observou-se que os vinhos do ensaio controlo das duas castas em estudo foram os que 

apresentram o pH mais baixo.  Nos vinhos da 2ªFA, o pH oscilou entre 3,82 e 4.25 na casta TN e  

3,73 na castaTF, assim como nos vinhos da 1ªFA, o ensaio controlo foi o que apresentou o pH mais 

baixo, indicando que os protetores foliares usados afetam o pH do produto final. 

Quanto ao teor alcoólico dos vinhos, verificou-se de forma geral que os vinhos provenientes de 

uvas tratas com SiK 0,1% são os que apresentam o teor alcoólico mais reduzido, com exepção do 

vinho da casta TF da 2ªFA, onde apresentou o teor alcoólico mais elevado. 

 

TN C 1161,56 ± 483,46 ab 1628,22 ± 417,67 ab 1903,78 ± 355,06 1468,22 ± 245,55

TN SiK 0,05% 2154,89 ± 32,03 c 2724,89 ± 178,59 c 2546,00 ± 682,37 1743,78 ± 19,53

TN SiK0,1% 653,78 ± 83,36 a 888,22 ± 92,27 a 1322,12 ± 538,64 1171,56 ± 246,79

TN K 1819,33 ± 341,19 b 1969,33 ± 465,19 b 1485,53 ± 278,76 1371,56 ± 250,18

TF C 1328,22 ± 108,85 1478,22 ± 191,67 ab 1070,24 ± 503,13 1141,56 ± 371,96 a

TF SiK 0,05% 1379,33 ± 632,14 1172,67 ± 165,03 a 1233,03 ± 293,50 2210,44 ± 412,26 b

TF SiK 0,1% 967,11 ± 240,59 1693,78 ± 135,00 b 1056,95 ± 477,76 1287,11 ± 72,60 a

TF K 1013,78 ± 99,24 1639,33 ± 35,12 b 1274,01 ± 163,85 1318,22 ± 99,12 a

1ªFA 2ªFA

Fim FA Vinho Fim FA Vinho

0,007

Tratamento

Valor de P 0,001 0,00 0,060,06

Tratamento

Valor de P 0,396 0,009 0,86
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Quadro 20. pH massa volúmica e da densidade relativa a 20 °C título alcoométrico dos vinhos resultantes 

da 1ªe 2ª FA das castas TN e TF e os diferentes tratamentos. Os valores representam a média ± desvio padrão. 

Letras iguais não são significativamente diferentes para P < 0,05 (teste de Tukey). 

 

4.3.9. Teor de catiões presentes no vinho  

Os catiões desempenham um papel fundamental na vinificação. Estes fazem parte da composição 

e nutrição das leveduras e participam no processo de clarificação e de estabilização do vinho e 

contribuem para a sua caracterização. Os catiões podem causar precipitações tartáricas que é um 

fenómeno natural dos vinhos que pode ocorrer durante a vinificação, estágio, ou depois do 

embalamento. Ao ocorrer nesta última fase, pós embalamento, geralmente dão origem a 

reclamações dos consumidores que associam a presença de um precipitado com uma adulteração 

ou defeito do vinho. Na origem deste fenómeno está a presença do ácido tartárico, um dos 

principais ácidos do vinho e a inevitável presença de catiões de K+ e Ca2+ (Ribéreau-Gayon et al., 

2006) 

Nos vinhos da 1ªFA, notou-se que o teor de cálcio variou entre 48,74 e 162,30 mg/L, o teor de 

magnésico variou entre 108,51 e 159,92 mg/L e o teor de potássio variou entre 1322, 65 e 1880,95 

mg/L. Nos vinhos da 2ªFA, o teor de cálcio variou entre 35,92 e 76,28 mg/L, o teor de magnésio 

variou entre 106,93 e 128,81 mg/L e por fim o teor de potássio variou entre 106,93 e 1746,81 mg/L. 

Valores dentro dos intervalos descritos pela bibliografia existente. Segundo Ribéreau-Gayon et al., 

(2006) o cálcio pode ser encontrado no vinho entre 80 e 140 mg/L, o teor de magnésio pode variar 

ρ20 d20 TAV pH ρ20 d20 d20

TN C 3,95 ± 0,13 a 0,994 0,996 13,11 3,82 ± 0,08 a 0,994 0,996 12,17

TN SiK 0,05% 4,02 ± 0,06 b 0,997 0,999 13,55 4,17 ± 0,09 b 0,993 0,995 12,40

TN SiK0,1% 4,31 ± 0,09 b 0,994 0,996 12,16 4,11 ± 0,06 b 0,996 0,998 10,91

TN K 4,27 ± 0,11 b 0,992 0,994 13,07 4,25 ± 0,06 b 0,992 0,994 13,92

TF C 3,95 ± 0,03 a 0,997 0,999 12,91 3,73 ± 0,06 a 0,993 0,995 12,07

TF SiK 0,05% 4,22 ± 0,05 c 0,994 0,996 12,88 4,17 ± 0,05 c 0,995 0,997 12,33

TF SiK 0,1% 4,26 ± 0,05 c 1,000 1,001 11,81 3,95 ± 0,02 b 0,993 0,994 13,60

TF K 4,10 ± 0,03 b 0,995 0,997 12,16 4,16 ± 0,03 c 0,991 0,993 12,81

1ªFA

<0,001

0,005

Tratamento

Valor de P <0,001

Tratamento

Valor de P 0,001

2ªFA

pH 
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entre 60 a 150 mg/L e o potássio, que é o catião dominante no vinho pode variar entre 0.5 e 2000 

mg/L. 

Nos vinhos da casta TN da 1ªFA, verificou-se que de forma geral que o vinho com o tratamento 

SiK 0,05% foi o que apresentou o teor de cálcio, magnésio e potássio mais elevado. Indicando que 

este vinho tem uma maior probabilidade de ter problemas de instabilidade tartárica em comparação 

com os retantes vinhos. Nos vinhos da casta TF, notou-se que o vinho do grupo C foi o que 

apresentou o maior teor de Calcio porm apresentou o teor de potássio mais baixo. O vinho do 

tratamento SiK 0,05% apresentou teores baixos de Calcio e Magnésio, mas é o que apresenta o teor 

de Potassio mais elevado. 

Quando as fermentações tiveram a temperatura controlada, verificou-se que todos os vinhos da TN 

apresentaram teores de cálcio similares entre si, porém notou-se que o vinho do tratamento SiK 

0,05% apresentou o teor de magnésio e potássio mais elevados em comparação aos restantes vinhos 

Quanto aos vinhos da TF, notou-se que o vinho do tratamento SiK 0,05% apresentou baixos teores 

de cálcio e magnésio e elevadas concentrações de potássio. 

 

 

 

Tratamento

TN C 48,74 ± 5,50 a 142,68 ± 0,45 c 1513,10 ± 2,09 b 76,28 ± 20,40 128,81 ± 0,21 c 1421,03 ± 2,67 a

TN SiK 0,05% 106,79 ± 2,30 c 159,92 ± 0,74 d 1880,95 ± 3,58 d 58,66 ± 4,00 128,48 ± 0,30 c 1719,93 ± 5,78 d

TN SiK0,1% 61,58 ± 3,36 b 111,05 ± 0,23 a 1670,77 ± 3,12 c 59,07 ± 4,80 112,47 ± 0,63 a 1655,74 ± 1,51 c

TN K 50,82 ± 1,18 a 114,43 ± 0,51 b 1481,26 ± 3,54 a 48,51 ± 2,08 124,95 ± 0,12 b 1600,11 ± 1,82 b

Valor de P

Tratamento

TF C 162,30 ± 43,82 b 122,41 ± 0,66 b 1322,65 ± 5,92 a 62,97 ± 3,23 c 114,68 ± 0,12 b 1261,90 ± 1,48 a

TF SiK 0,05% 55,06 ± 4,94 a 110,67 ± 0,17 a 1688,56 ± 4,14 d 35,92 ± 3,34 a 106,93 ± 1,13 a 1746,81 ± 5,04 d

TF SiK 0,1% 66,68 ± 4,52 a 124,65 ± 0,17 b 1462,02 ± 2,83 b 45,12 ± 1,73 b 106,93 ± 1,13 a 1534,34 ± 1,20 c

TF K 55,53 ± 4,41 a 108,51 ± 2,83 a 1580,07 ± 4,80 c 59,72 ± 4,90 c 114,83 ± 0,68 b 1392,50 ± 2,95 b

Valor de P

<0,001<0,001 <0,001 <0,001 0,071 <0,001

Calcio Magnésio Potássio Calcio

1ªFA 2ªFA

Magnésio Potássio

<0,001 <0,0010,001 <0,001 <0,001 <0,001

Quadro 21. Teor de catiões presentes nos vinhos resultantes da 1ªFA e 2ªFA das castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca 

(TF) e os diferentes tratamentos. Os valores representam a média ± desvio padrão. Letras iguais não são significativamente 

diferentes para P < 0,05 (teste de Tukey). 
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5. Conclusão  

Após realização do trabalho, conseguimos tirar as seguintconclusões: 

(1) Verificou-se que os tratamentos foliares aplicados não afetaram a densidade populacional de 

leveduras na superficie das uvas da casta TN, porém verificou-se que na superficie das uvas da 

casta TF as uvas tratadas com protetores foliares apresentaram uma densidade mais baixa que 

as uvas do ensaio controlo. 

 

(2) Relativamente à diversidade de leveduras na superficie das uvas verificou-se que os tratamentos 

aplicados tiveram um impacto reduzido sobre estas, sendo a especie Aureobasidium pullulans 

dominante em todos os tratamentos e nos grupos controlo. 

 

(3) Não foram isoladas BAL em nenhum tratamento nem no ensaio controlo, sendo de forma geral 

os generos Staphylococcus e Curtobaterium dominantes em todos os tratamentos; 

 

(4) Verificou-se que as fermentações alcoólicas que não tiveram controlo de temperatura tiveram 

fermentações mais prolongadas e em alguns casos verificou-se o amuo da fermentação 

alcoólica; 

 

(5) No início da 1ªFA e 2ªFA verificou-se a dominância da especie Aureobasidium pullulans em 

todos os tratamentos. No meio das fermentações alcoólicas verificou-se que devido ao amuo 

destas os mostos da 1ªFA apresentaram uma diversidade maior de leveduras em comparação 

com a 2ªFA sendo que, nesta última, a casta TN tratada com caulino e com silicato de potássio 

a 0,05% e 0,1% e na casta TF tratada com caulino, apresentaram a dominância da espécie 

Saccharomyces cerevisiae e nos restantes tratamentos a espécie Hanseniaspora guilliermondii. 

No final da fermentação alcoólica, Saccharomyces cerevisiae foi a espécie dominante em todos 

os tratamentos. 

 

(6) Relativamente às bactérias isoladas durante a fermentação verificou-se de modo geral que o 

género Gluconobacter esteve presente em todos os tratamentos. 

 

(7) A fermentação alcoólica do mosto da casta TN cujas uvas foram tratadas com silicato de 

potássio a 0,05% apresentaram um maior teor de compostos fenólicos totais, antocianinas totais 

e taninos totais. Porém verificou-se que o vinho consequente desta fermentação apresentou 

elevados teores de catiões de que pode resultar instabilidades no vinho.  
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7. Anexos 

 Anexo1. Catálago das colónias isoladas   

Anexo 1.1 Colónias isoladas nos meios YPG e YPG-NS 

 

Colónia: A 

Descrição: Colónia circular com uma pequena elevação 

central e margem filiforme; superfície opaca, rosa e 

enrugada; diâmetro médio 1,86±0,17cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

 

40x 

Colónia: A1 

Descrição: colónia circular com um centro liso e margem 

ondulada; superfície enrugada, opaca de cor branca; 

consistência cremosa; diâmetro médio 3,13±1,05cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

 

40x 

Colónia: A2 

Descrição: Colónia com forma irregular, centro circular liso 

com protuberância e margem filiforme; superfície rugosa, 

opaca de cor branca; consistência de manteiga; diâmetro 

médio 0,69±0,13cm (n=5). Levedura: apiculada; 

reprodução vegetativa por gemulação bilateral. 

 

 

100x 

Colónia: B 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,41±0,07cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral.  

 

 

100x 

Colónia: B1 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,12±0,11cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: B2 

Descrição: Colónia circular com centro translucido 

margem inteira e transparente; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,07±0,05cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos, dispostos aos pares 

(diplococos) moveis e com catalase (+). 

 

 

Colónia: B6 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,23±0,06cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

 

40x 

Colónia: C1 

Descrição: Colónia circular elevada com margem inteira; 

superfície rugosa, opaca de cor bege; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 1,13±0,18cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: D1 

Descrição: Colónia circular plana com um centro liso e 

margem filiforme; superfície rugosa, opaca de cor bege; 

consistência de manteiga; diâmetro médio 1,72±0,27cm 

(n=5). Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por 

gemulação multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: I 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor laranja; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,44±0,14cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

100x 
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Colónia: V 

Descrição: Colónia circular convexa com centro branco 

liso, translucido e margem inteira com superfície ondulada 

transparente; consistência de manteiga; diâmetro médio 

0,38±0,12cm (n=5). Levedura: apiculada; reprodução 

vegetativa por gemulação multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: V1 

Descrição: Colónia circular convexa com margem serrada; 

superfície: lisa, opaca e bege; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,32±0,05cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: V2 

Descrição: Colónia de forma irregular convexa com 

margem ondulada; superfície rugosa, opaca de cor branca; 

consistência cremosa; diâmetro de 0,34cm (n=1). 

Levedura:  

 

 

 

100x 

Colónia: V3 

Descrição: Colónia circular com centro translucido branco 

acinzentado e margem inteira, transparente; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,07±0,05cm (n=5). 

Levedura oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: V4 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor branca acinzentada; 

consistência cremosa; diâmetro médio 0,32±0,04cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: V5 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor laranja; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,17±0,09cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: V6 

Descrição: Colónia circular plana com margem inteira; 

superfície opaca, lisa de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,46±0,06cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

100x 

Colónia: V7 

Descrição: Colónia circular convexa com margem serrada; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência manteiga; 

diâmetro médio 0,4±0,05cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

100x 

Colónia: V8 

Descrição: Colónia circular com uma pequena elevação 

central e margem inteira; superfície lisa, opaca de cor 

branca; consistência de manteiga; diâmetro médio 

0,06±0,04cm (n=5). Levedura: circular; reprodução 

vegetativa por gemulação multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: V9 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca, de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,3±0,06cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Anexo 1.2 Colónias isoladas no meio RB  

Colónia: V10 

Descrição: Colónia de forma irregular elevada com margem 

lobada; superfície rugosa, opaca de cor branca; consistência 

rígida; diâmetro de 0,12cm (n=1). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: V11 

Descrição: Colónia circular côncava com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,25±0,05cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: V12 

Descrição: Colónia circular côncava com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,11±0,11cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: R1   

Descrição: Colónia circular com uma pequena elevação 

central e margem filiforme; superfície rugosa, opaca de cor 

rosa; consistência de creme; diâmetro médio 1,67±0,55cm 

(n=5). Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por 

gemulação bilateral. 

 

 

100x 

Colónia: R2 

Descrição: Colónia circular convexa; superfície lisa, opaca 

de cor branca levemente rosada; consistência de manteiga; 

diâmetro médio 0,59±0,17cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral.  

 

 

100x 
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Colónia: R3 

Descrição: Colónia com forma irregular; doma central liso 

e margem filamentosa; superfície rugosa, opaca de cor 

rosa; consistência de creme; diâmetro médio 1,12±0,44cm 

(n=5). Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por 

gemulação bilateral. 

 

 

100x 

Colónia: R4 

Descrição: Colónia circular convexa; Superfície lisa, opaca 

de cor rosa; Consistência de manteiga; diâmetro médio 

0,55±0,11cm (n=5). 

Levedura: oval, reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral 

 

 

100x 

Colónia: R5 

Descrição: Colónia circular convexa; superfície lisa, opaca 

de cor preta, com margem rosada; consistência rígida; 

diâmetro médio 0,78±0,28cm (n=3). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: R7 

Descrição: Colónia circular convexa; Superfície lisa, opaca 

de cor bege com anel central rosa; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,23±0,03cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral.  

 

 

100x 

Colónia: R8 

Descrição: Colónia com centro circular convexo e margem 

radicular; Superfície opaca de cor rosada; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,24±0,06cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 
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Colónia: R9 

Descrição: Colónia circular plana; superfície lisa, opaca 

com um centro de cor rosa intenso e margem com gradiente 

de rosa para bege; consistência de manteiga; diâmetro 

médio 0,25±0,03cm(n=5). Levedura: apiculada; 

reprodução vegetativa, gemulação multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: R10 

Descrição: Colónia circular com um centro convexo, opaco 

cor alaranjada e margem avermelhada; superfície lisa; 

consistência de manteiga; diâmetro médio 0,23±0,02cm 

(n=5). Levedura: circular; reprodução vegetativa por 

gemulação multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: R11 

Descrição: Colónia circular plana com margem inteira; 

Superfície lisa, opaca de cor rosa claro; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,35±0,03cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: R12 

Descrição: Colónia com forma irregular, margem lobada; 

superfície granulada, opaca de cor rosa escuro; consistência 

rígida; diâmetro médio 0,05±0,01cm (n=5). 

Levedura: circular, reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: R13 

Descrição: Colónia circular elevada com margem inteira; 

superfície lisa, com margem cor de rosa translucido, centro 

rosado e anel branco; consistência de manteiga; diâmetro 

médio 0,17±0,03cm(n=5). Levedura circular; reprodução 

vegetativa, gemulação multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: R14 

Descrição: Colónia circular elevada com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor rosa pálido; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,18±0,06cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: R15 

Descrição: Colónia circular com uma pequena elevação 

central e margem inteira; superfície rugosa, opaca de cor 

rosa; consistência cremosa; diâmetro médio 0,22±0,01cm 

(n=5). Levedura: circular; reprodução vegetativa por 

gemulação multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: R16 

Descrição: Colónia circular com elevação central branca e 

margem inteira de cor rosa; superfície lisa, opaca; 

consistência cremosa; diâmetro médio 0,27±0,04cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: R17 

Descrição: Colónia circular concava com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor rosa claro; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,2±0,02cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: R18 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, brilhante, opaca de cor rosa; consistência 

leitosa; diâmetro de 0,42cm (n=1). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 
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Anexo 1.3 Colónias isoladas no meio WL 

Colónia: R19 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, brilhante, opaca de cor alaranjada; 

consistência leitosa; diâmetro de 1,30cm (n=1). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: R20 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira 

de cor rosa e centro translucido de cor bege; superfície lisa 

brilhante; consistência de cremosa; diâmetro de 0,28cm 

(n=1). Levedura: oval; reprodução vegetativa por 

gemulação multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: W 

Descrição: Colónia de forma circular com uma pequena 

elevação central e margem filiforme; superfície rugosa, 

opaca de cor azul; consistência de creme; diâmetro médio 

1,76±0,22cm (n=5). Levedura: oval; reprodução vegetativa 

por gemulação multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: W1 

Descrição: Colónia de forma circular com uma pequena 

elevação central e margem filiforme; superfície rugosa, 

opaca de cor amarela; consistência de creme; diâmetro 

médio 1,71±0,45cm (n=5). Levedura: apiculada; reprodução 

vegetativa por gemulação bilateral. 

 

 

100x 

Colónia: W2 

Descrição: Colónia circular com uma pequena elevação 

central azul e margem filiforme de cor amarela; superfície 

opaca e rugosa; consistência de creme; diâmetro médio 

1,57±0,3cm (n=5). Levedura: apiculada; reprodução 

vegetativa por gemulação bilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: W3 

Descrição: Colónia de forma circular com uma pequena 

elevação central amarela e margem filiforme azul; 

superfície rugosa; consistência de creme; diâmetro médio 

1,72±0,24cm (n=5). Levedura: oval; reprodução vegetativa 

por gemulação multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: W4 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa; opaca de cor verde escura; Consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,29±0,07cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: W5 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; Consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,31±0,07cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: W6 

Descrição: Colónia circular plana com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor verde alface; Consistência 

de manteiga; diâmetro médio 0,25±0,08cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

  

 

100x 

Colónia: W7  

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor azul; Consistência de manteiga; 

diâmetro médio 0,26±0,03cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

 

40x 
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Colónia: W8  

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; Consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,25±0,09cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativa, dispostos aos pares 

(diplococos) moveis e com catalase (+) 

 

 

100x 

Colónia: W9  

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor vermelho escuro; Consistência 

de creme; diâmetro médio 0,29±0,10cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral 

 

 

100x 

Colónia: W10  

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor vermelha; Consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,25±0,04cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: W11  

Descrição: Colónia circular plana com margem inteira 

translucida de cor bege e centro liso opaco de cor verde-

escuro; consistência de manteiga; diâmetro médio 

0,35±0,07cm (n=5). Levedura: apiculada; reprodução 

vegetativa por gemulação bilateral 

 

 

100x 

Colónia: W12  

Descrição: Colónia circular convexa com margem 

ondulada; superfície enrugada de cor branca; consistência 

de manteiga; diâmetro médio 0,16±0,06cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: W13  

Descrição: Colónia circular margem inteira; superfície lisa 

de cor amarelo-torrado; consistência creme; diâmetro médio 

0,09±0,04cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: W14  

Descrição: Colónia circular com um centro convexo, 

Superfície lisa, opaca com centro amarelo e margem laranja 

escuro; consistência de manteiga; diâmetro médio 

0,31±0,05cm (n=5). 

Levedura: 

 

 

100x 

Colónia: W15  

Descrição: Colónia circular plana com margem inteira; 

superfície lisa de cor verde alface; consistência creme; 

diâmetro médio 0,09±0,02cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: W17  

Descrição: Colónia circular plana de cor verde alface no 

centro e margem branca; superfície lisa opaca; consistência 

manteiga; diâmetro médio 0,11±0,07cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: W19  

Descrição: Colónia circular com elevação central e margem 

inteira; superfície lisa, translucida cor alaranjada no centro 

e cinzenta na margem; consistência de manteiga; diâmetro 

médio 0,13±0,03cm (n=5). Levedura: oval; reprodução 

vegetativa, gemulação multilateral. 

 

 

40x 
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Colónia: W20  

Descrição: Colónia de forma irregular convexa com uma 

elevação central; superfície ondulada, opaca de cor branca; 

consistência de manteiga; diâmetro médio 0,35±0,11cm 

(n=5). Levedura: circular; reprodução vegetativa por 

gemulação multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: W21 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa; opaca; cor de laranja; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,08±0,07cm (n=2). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: W22 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira 

de cor bege e centro verde-claro; superfície lisa; opaca; 

consistência de manteiga; diâmetro médio 0,23±0,03cm 

(n=5). Levedura: oval; reprodução vegetativa por 

gemulação multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: W23 

Descrição: Colónia circular elevada com margem; 

superfície lisa; opaca de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,24±0,02cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Anexo 1.4 Colónias isoladas no meio MRS 

Colónia: L 

Descrição: Colónia com forma irregular, margem lobada; 

superfície granulada, opaca de cor branca; consistência 

rígida; diâmetro médio 0,06±0,03cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral 

 

 

100x 

Colónia: L1 

Descrição: Colónia circular plana, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,47±0,12cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram positivos, dispostos aos pares 

(diplococos); imóvel e com catalase (+) 

 

 

100x 

Colónia: L2 

Descrição: Colónia com forma irregular convexa e margem 

inteira; superfície: centro granuloso, opaco e branco e 

margem lisa, opaca de cor branca; consistência rígida; 

diâmetro médio 0,3±0,06cm (n=5). Levedura: apiculada; 

reprodução vegetativa por gemulação bilateral 

 

 

100x 

Colónia: L3 

Descrição: Colónia circular com margem inteira e centro 

com cratera; superfície lisa, opaca de cor bege; consistência 

de manteiga; diâmetro médio 0,33±0,07cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral 

 

 

40x 

Colónia: L4 

Descrição: Colónia circular elevada, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor bege; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,28±0,03cm (n=5). 

Bactéria: bacilos gram positivos; imóvel e com catalase (+) 

 

 

 

100x 
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Colónia: L5 

Descrição: Colónia com forma irregular, margem lobada; 

superfície granulada, opaca de cor bege; consistência rígida; 

diâmetro médio 0,13±0,07cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral 

 

 

100x 

Colónia: L6 

Descrição: Colónia com forma irregular, margem lobada; 

superfície granulada, opaca de cor castanha escura; 

consistência rígida; diâmetro médio 0,22±0,05cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral 

 

 

100x 

Colónia: L7 

Descrição: Colónia circular com margem inteira de cor 

castanha e centro granuloso de cor bege; superfície opaca; 

consistência cremosa; diâmetro de 1,63cm (n=1).  

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral 

 

 

40x 

Colónia: L8 

Descrição: Colónia circular convexa, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor laranja; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,46±0,19cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral.  

 

 

100x 

Colónia: L9 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor bege; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,13±0,02cm (n=5). 

Bactéria: bacilos gram negativos; imóvel e com catalase (+). 

 

 

 

100x 
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Colónia: L10 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor salmão; consistência 

leitosa; diâmetro médio 0,3±0,11cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: L11 

Descrição: Colónia circular elevada, com margem inteira 

translucida e centro opaco de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,27±0,06cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: L12 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor branca; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,24±0,03cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram positivos dispostos em cadeia 

(estreptococos); imóvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: L13 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor amarela; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,2±0,09cm (n=5). 

Bactéria: com cocos gram positivos dispostos em tétrada; 

imóvel e com catalase (+) 

 

 

100x 

Colónia: L14 

Descrição: Colónia circular plana, com margem inteira 

translucida e centro opaco castanho claro; superfície lisa; 

consistência leitosa; diâmetro médio 0,13±0,02cm (n=5). 

Bactéria: bacilos gram negativos; imóvel e com catalase (+) 

 

 

 

100x 
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Colónia: L15 

Descrição: Colónia circular com margem ondulada com 

uma cratera central, opaca de cor branco translucido; 

consistência de manteiga; diâmetro médio 0,73±0,13cm 

(n=5). Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por 

gemulação bilateral. 

 

 

100x 

Colónia: L16 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência leitosa; 

diâmetro médio 0,28±0,04cm (n=5). 

Bactéria: bacilos gram negativos; imóvel e com catalase (+). 

 

 

 

100x 

Colónia: L17 

Descrição: Colónia circular plana, com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor branca; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,09±0,02cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos; imóvel e com catalase (+). 

 

 

 

100x 

Colónia: L18 

Descrição: Colónia rizoide elevada com superfície rugosa 

translucida de cor amarela; consistência viscosa; diâmetro 

médio 0,19±0,01cm (n=2). 

Bactéria: bacilos gram positivos; imóvel e com catalase (+). 

 

 

 

100x 

Colónia: L19 

Descrição: Colónia com forma irregular plana e com 

margem ondulada; superfície rugosa, opaca de cor branca; 

consistência viscosa; diâmetro de 2,49cm (n=1). 

Bactéria: cocos gram negativos, dispostos aos pares 

(diplococos); imóvel e com catalase (+). 

 

 

100x 
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Anexo 1.5 Colónias isoladas no meio AC 

Colónia: T 

Descrição: Colónia circular, plana com margem inteira; 

superfície lisa e transparente; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,24±0,04cm (n=5).  

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: T1 

Descrição: Colónia circular elevada com margem inteira; 

superfície lisa e baça de cor amarelada consistência viscosa; 

diâmetro médio 0,22±0,02cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram positivos, dispostos aos pares 

(diplococos); imóvel com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: T2 

Descrição: Colónia rizoide elevada com superfície rugosa, 

opaca de cor branca; consistência rígida; diâmetro médio 

0,52±0,20cm (n=5). 

Levedura: oval: reprodução vegetativa por gemulação 

uilateral. 

 

 

100x 

Colónia: T3 

Descrição: Colónia com centro liso, opaco e branco e 

margem filiforme; consistência rígida; diâmetro médio 

0,53±0,09cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: T4 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira 

superfície lisa, opaca e branca; consistência de manteiga; 

diâmetro médio 0,22±0,07cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: T5 

Descrição: Colónia circular concava com margem inteira e 

transparente e centro rosado translucido; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,27±0,15cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: T6 

Descrição: Colónia circular plana com margem ondulada 

superfície lisa e translucida de cor amarelo torrado; 

consistência cremosa; diâmetro médio 0,45±0,11cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos, dispostos em pares 

(diplococos); móvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: T7 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira e 

translucida e com centro liso e opaco de cor rosado; 

consistência viscosa; diâmetro médio 0,23±0,08cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram positivos, dispostos em cadeia 

(estreptococos); imóvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: T8 

Descrição: Colónia de forma irregular, com margem 

ondulada; superfície rugosa e translucida de cor acastanhada; 

consistência viscosa; diâmetro médio 0,66±0,04cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos; móvel e com catalase (+). 

  

 

 

100x 

Colónia: T9 

Descrição: Colónia de forma irregular, margem lobada; 

superfície granular, opaca de cor branca; consistência rígida; 

diâmetro médio 0,18±0,07cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: T10 

Descrição: Colónia circular convexa, com margem inteira; 

superfície lisa, brilhante, opaca de cor amarela; consistência 

viscosa; diâmetro médio 0,78±0,36cm (n=5). Bactéria: 

cocos gram negativos, dispostos em cadeia (estreptococos); 

móvel e com catalase (+). 

 

100x 

Colónia: T11 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,07±0,02cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: T12 

Descrição: Colónia circular convexa, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência de 

manteiga; diâmetro médio 0,27±0,04cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: T13 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície: lisa, transparente; consistência leitosa; diâmetro 

médio 0,07±0,01cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos, dispostos aos pares 

(diplococos); móvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: T14 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira, 

superfície translucida, lisa de cor bege; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,62±0,13cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 



177 

 

 

Colónia: T15 

Descrição: Colónia circular com protuberância central e 

com margem ondulada; superfície lisa, opaca de cor branca; 

consistência de manteiga; diâmetro médio 0,18±0,03cm 

(n=5). Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: T16 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor branca; consistência 

leitosa; diâmetro médio 0,32±0,04cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: T17 

Descrição: Colónia circular com margem inteira; superfície 

lisa e transparente; consistência viscosa; diâmetro médio 

0,72±0,18cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos, dispostos aos pares 

(diplococos); imoveis e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: T18 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa e opaca de cor branca; consistência de creme; 

diâmetro médio 0,22±0,04cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativa; imoveis e com catalase (+).   

 

 

100x 

Colónia: T19 

Descrição: Colónia circular elevada com margem inteira; 

superfície lisa e opaca de cor bege; consistência de creme; 

diâmetro médio 0,38±0,27cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos, dispostos aos pares 

(diplococos); imóvel e com catalase (+).  

 

 

100x 
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Anexo 1.6 Colónias isoladas no meio ZPP 

Colónia: Z 

Descrição: Colónia circular com margem inteira e bege e 

centro granuloso e castanho; superfície granulada opaca; 

consistência rígida; diâmetro de 0,10cm (n=1). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

 

100x 

Colónia: Z1 

Descrição: Colónia circular com margem inteira bege e 

protuberância central amarela; superfície lisa e opaca; 

consistência cremosa; diâmetro médio 0,30±0,11cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram positivos; móveis e com catalase (+).  

 

 

 

40x 

Colónia: Z2 

Descrição: Colónia com forma irregular, margem lobada; 

superfície granulada, opaca de cor bege; consistência rígida; 

diâmetro médio 0,13±0,05cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: Z3 

Descrição: Colónia circular convexa e margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,25±0,03cm (n=5). 

 Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: Z4 

Descrição: Colónia com forma rizoide; superfície rugosa, 

opaca de cor branca; consistência rígida; diâmetro médio 

0,35±0,09cm (n=5). 

Levedura apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: Z5 

Descrição: Colónia filiforme elevada; superfície opaca de 

cor branca; consistência rígida; diâmetro médio 

0,87±0,33cm (n=5). 

Levedura: oval: reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: Z6 

Descrição: Colónia com forma irregular, margem lobada; 

superfície granulada, opaca de cor amarela; consistência 

rígida; diâmetro médio 0,72±0,26cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos; imóvel e com catalase (+).  

 

 

 

100x 

Colónia: Z7 

Descrição: Colónia circular elevada, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca cor de laranja; consistência viscosa; 

diâmetro de 0,12cm (n=1). Bactéria: cocos gram negativos, 

dispostos em cadeia (estreptococos); móveis e com catalase 

(+)  

 

 

100x 

Colónia: Z8 

Descrição: Colónia circular concava com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência cremosa; 

diâmetro de 0,62cm (n=1). 

Bactéria: bacilos gram negativos, dispostos em cadeia; 

imóvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: Z9 

Descrição: Colónia circular plana, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor amarela; consistência viscosa; 

diâmetro médio 1,46±0,39cm (n=5). 

Bactéria: bacilos gram negativos; imóvel e com catalase (+). 

 

 

 

100x 
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Colónia: Z10 

Descrição: Colónia filiforme com protuberância central; 

superfície rugosa, opaca de cor branca; consistência rígida; 

diâmetro médio 1,12±0,37cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

 

40x 

Colónia: Z11 

Descrição: Colónia circular elevada com margem serrada; 

superfície lisa, opaca de cor castanha; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,28±0,15cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: Z12 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, translucida cor de salmão; consistência 

leitosa; diâmetro médio 0,25±0,06cm (n=5). 

Bactéria: cocos gram negativos, dispostos aos pares 

(diplococos), móvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: Z13 

Descrição: Colónia com forma irregular plana; superfície 

lisa, translucida de cor branca; consistência leitosa; diâmetro 

médio 1,13±0,78cm (n=5). 

Bactéria: bacilos gram positivos, dispostos em cadeia; 

imóvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: Z14 

Descrição: Colónia circular convexa, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor rosada; consistência leitosa; 

diâmetro médio 0,44±0,14cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: Z15 

Descrição: Colónia com forma irregular e margem 

ondulada; superfície lisa, brilhante, opaca de cor branca; 

consistência cremosa; diâmetro de 0,87cm (n=1). 

Bactéria: bacilos gram negativos, dispostos em cadeia; 

móvel e com catalase (+). 

 

 

100x 

Colónia: Z16 

Descrição: Colónia circular elevada com margem inteira 

bege e centro cor de laranja; superfície lisa e opaca; 

consistência cremosa; diâmetro médio 0,25±0,08cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

 

40x 

Colónia: Z17 

Descrição: Colónia circular convexa, com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência leitosa; 

diâmetro de 0,19cm (n=1); 

Bactéria: cocos gram positivos; imoveis e com catalase (+). 

 

 

 

100x 

Colónia: Z19 

Descrição: Colónia circular elevada, com margem inteira 

translucida e centro opaco branco; consistência de manteiga; 

diâmetro médio 0,19±0,02cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

100x 

Colónia: Z20 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, opaca de cor branca; consistência cremosa; 

diâmetro médio 0,22±0,07cm (n=5). 

Levedura: apiculada; reprodução vegetativa por gemulação 

bilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: Z21 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, translucida de cor branca; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,08±0,02cm (n=5). 

Levedura: oval; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral.  

 

 

100x 

Colónia: Z22 

Descrição: Colónia circular com margem inteira e centro 

com cratera; superfície lisa, opaca de cor branca; 

consistência de manteiga; diâmetro médio 0,85±0,18cm 

(n=5). Levedura: circular; reprodução vegetativa por 

gemulação multilateral. 

 

 

100x 

Colónia: Z23 

Descrição: Colónia circular plana, com margem inteira 

translucida e centro opaco castanho; superfície lisa; 

consistência leitosa; diâmetro médio 0,21±0,01cm (n=5). 

Bactéria: bacilos gram negativos, moveis e com catalase (+). 

 

 

 

100x 

Colónia: Z24 

Descrição: Colónia circular convexa com margem inteira; 

superfície lisa, brilhante, opaca de cor alaranjada; 

consistência leitosa; diâmetro de 0,72cm (n=1). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

100x 
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Colónia: Z25 

Descrição: Colónia circular plana, com margem inteira; 

superfície lisa, brilhante, opaca e de cor branca; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,45±0,14cm (n=5). 

Levedura: circular; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 

Colónia: Z26 

Descrição: Colónia de forma irregular, com margem 

ondulada; superfície lisa, opaca e de cor branca; consistência 

cremosa; diâmetro médio 0,33±0,16cm (n=5). 

Levedura: ovoide; reprodução vegetativa por gemulação 

multilateral. 

 

 

40x 
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Anexo 2. Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) 

 

      
Uvas 

1ª Fermentação   2ª Fermentação 

      IF MF FF   IF MF FF 

Tratamento  Meio                 

  TN C YPG-T 0,34 0,53 0,00 0,00   0,35 0,09 0,00 

    RBC 0,36 0,05 0,09 0,00   0,00 0,00 0,00 

    WL 0,50 0,53 0,02 0,07   0,12 0,00 0,04 

  TN SiK 0,05% YPG-T 0,37 1,02 1,15 0,00   0,56 0,30 0,00 

    RBC 0,48 0,16 1,09 0,00   0,32 0,24 0,00 

    WL 1,21 0,53 0,73 0,01   1,47 0,36 0,00 

  TN SiK 0,1% YPG-T 0,62 0,13 0,65 0,00   0,13 0,83 0,00 

    RBC 0,59 0,00 0,78 0,00   0,12 0,82 0,00 

    WL 0,75 0,07 0,47 0,00   0,38 1,01 0,11 

  TN K YPG-T 0,41 0,50 0,00 0,00   0,27 0,15 0,00 

    RBC 0,60 0,27 0,00 0,18   0,48 0,17 0,00 

    WL 0,60 0,34 0,20 0,03   0,13 0,00 0,01 

  TF C YPG-T 0,51 0,32 0,53 0,00   0,10 0,00 0,00 

    RBC 0,66 0,00 1,04 0,00   0,00 0,00 0,00 

    WL 0,73 0,20 1,11 0,01   0,28 0,00 0,13 

  TF SiK 0,05% YPG-T 0,29 0,93 0,02 0,00   0,36 0,00 0,00 

    RBC 0,34 0,00 0,02 0,04   0,00 0,00 0,00 

    WL 0,36 0,79 0,00 0,12   0,00 0,00 0,04 

  TF SiK 0,1% YPG-T 0,25 0,02 0,66 0,00   0,13 0,53 0,00 

    RBC 0,46 0,02 0,23 0,44   0,46 0,77 0,00 

    WL 0,41 0,00 1,09 0,21   0,48 0,74 0,01 

  TF K YPG-T 0,15 0,42 1,24 0,00   0,41 0,09 0,00 

    RBC 0,00 0,00 0,69 0,00   0,00 0,10 0,00 

    WL 0,00 0,05 1,52 0,04   0,00 0,10 0,29 

 

 

 

 

 

  


