
COMO CONTROLAR UMA 
FERMENTAÇÃO COM ELEVADOS 

TEORES ALCOÓLICOS
As elevadas concentrações de açúcar que por vezes se encontram no caso de colheitas 

particularmente quentes ou bagos muito maduros podem, entre outras coisas, causar problemas 
de fermentação que vão desde prazos mais longos de latência até fermentações lânguidas ou 

mesmo paragem da fermentação. Isto deve-se ao facto de estas elevadas concentrações de 
açúcar aumentarem a pressão osmótica que atua sobre a membrana da célula da levedura. 

Desta forma, as leveduras consomem mais energia para combater esta pressão 
osmótica, provocando abrandamentos. Sabe-se também que o álcool é tóxico para 

as leveduras porque tem um impacto na fluidez da membrana. Quanto maior 
for a concentração, maior será a mortalidade da levedura. As características 

da estirpe de levedura utilizada e a nutrição escolhida são dois fatores 
importantes no controlo e sucesso da fermentação alcoólica, 

especialmente em condições extremas.

LÍPIDOS, AZOTO E 
SOBREVIVÊNCIA DAS 

LEVEDURAS
Os esteróis são lípidos constitutivos da 
membrana celular das leveduras. A sua presença 
é preponderante para a resistência da membrana. 
Esta é afetada pelo álcool, que dissolve as 

gorduras e provoca a morte da célula.
Os esteróis são necessários para o bom 
desenvolvimento da levedura durante a 
fermentação alcoólica. Podem provir de 
diferentes fontes exógenas e estão, por 
exemplo, naturalmente presentes no mosto 
de uva sob a forma de fitoesteróis. A adição 
de paredes celulares de levedura durante a 
fermentação permite também fornecer esteróis, 
principalmente sob a forma de ergosteróis. Isto 
confere mais viabilidade à levedura, reforçando 
a membrana celular e permitindo uma melhor 
assimilação do azoto. Este reequilíbrio do mosto 
fermentado é necessário, pois foi demonstrado 
que o metabolismo e a viabilidade da levedura 
dependem da disponibilidade de azoto, mas 
também da presença de lípidos em certas vias 

que regulam a assimilação de azoto orgânico.

A IMPORTÂNCIA DO OXIGÉNIO
A levedura também sintetiza os ergosteróis na 
presença de oxigénio, especialmente no início 
da fermentação alcoólica. Por conseguinte, é 
aconselhável adicionar oxigénio quando este 
chega em concentrações limitativas, o que é 

sistematicamente o caso na fermentação.

VIALATTE FERM® HD18
● Pode iniciar FA até 300-310 g/L de 

açúcares
● Osmotolerante
● Forte resistência contra elevados 

teores alcoólicos (18%)
● Necessidades nutricionais: Baixas

ESCOLHER  
A ESTIRPE CERTA 
DE LEVEDURA
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NUTRICELL® INITIAL
● Rico em esteróis, elementos essenciais da 

membrana da levedura que asseguram a sua 
fluidez e lhe dão resistência ao álcool desde o 
início da FA.

NUTRICELL® FINISH
● Rico em paredes celulares de levedura 

e aminoácidos, para um fornecimento 
equilibrado entre azoto e lípidos durante a FA.

PAREDES CELULARES 
DE LEVEDURAS
● Rico em esteróis, que asseguram o 

fornecimento de lípidos essenciais para 
uma boa assimilação de azoto no final da 
FA e permitem reduzir a carga inibidora dos 
elevados graus alcoólicos.

ESCOLHER   
A NUTRIÇÃO
CERTA

INÍCIO  
da FA

MEIO 
da FA

FIM  
da FA
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