
VIALATTE FERM® W58

Para a produção de 

perfis aromático 

frescos e florais

Valoriza a presença 

de terpenos varietais

Associação de S. cerevisiae e S. uvarum selecionadas para a produção de vinhos brancos aromáticos.

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 

• Cinética de fermentação: Média 

• Temperatura ideal de fermentação: 14 -

18°C

• Resistência ao etanol: 14,5 - 15 % vol.

• Produção de glicerol: Média

• Produção de SO₂: Média 

• Produção de acidez volátil: Baixa

• Produção H₂S: Baixa 

• Necessidade de azoto: Média-baixa

DOSAGEM E APLICAÇÃO

20 g/hL. 

ACONDICIONAMENTO

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local seco e isento 

de odores. Proteger do congelamento.

Embalagem aberta: utilizar rapidamente.
As informações aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou 

garantia, na medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a

legislação e as normas de segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu 

consentimento.
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500g

Recomendado para 

Muscat, Riesling, 

Chardonnay, etc. 

É BOM SABER!

Saccharomyces uvarum é uma espécie muito 

próxima de Saccharomyces cerevisiae (Bon et al., 

2000). S. cerevisiae é geralmente a levedura 

dominante na vinificação, mas S. uvarum é uma das 

outras espécies capazes de levar a fermentação 

alcoólica até ao fim. Pode-se identificar como a 

espécie dominante na fermentação a baixa 

temperatura, devido ao seu carácter criorresistente 

(6°C-10°C). Quando adicionada por co-inoculação, 

S. uvarum pode manter uma abundância relativa de 

cerca de 25% durante toda a fermentação e assim 

contribuir significativamente para o perfil aromático 

do vinho. Além disso, as estirpes de S. uvarum 

reconhecem-se na literatura por produzirem 

quantidades significativas (superiores a S. 

cerevisiae) de acetato de 2-feniletilo 

(mel/especiarias/floral) e butanoato de etilo 2-metil 

(maçã/ morango) (Morgan et al., 2020).



PROCESSO DE VINIFICAÇÃO: Perfil fresco e floral
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PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: Perfil intenso e complexo

A maceração pelicular e a estabulação a frio permitem

solubilizar os precursores que poderão depois libertar

parcialmente os terpenóis. As uvas e as leveduras têm

atividades enzimáticas capazes de libertar terpenóis, mas

ou são inadequadas (sensíveis ao baixo pH do vinho) ou

em concentração demasiado baixa.

É por isso que a utilização de preparações enzimáticas

como Viazym® MP e Viazym® aroma permite acelerar e

aumentar a libertação dos terpenóis dos seus precursores,

favorecendo assim a expressão aromática.

Os terpenos estão presentes na película da uva sob forma livre

odorífera e forma ligada não odorífera em quantidades variáveis,

dependendo da casta. Estes precursores são diglicósidos terpénicos: os

terpenóis estão ligados a uma molécula de glucose, ela própria combinada

com outro açúcar simples (apiose, ramnose, ou arabinose). A investigação

fundamental demonstrou que a libertação enzimática destes aromas é

sequencial: numa primeira fase, os açúcares terminais são cortados por

ramnosidase, arabinosidase ou apiosidase. A b-glucosidase liberta o terpenol

numa segunda fase.

Portanto, não se pode reduzir as atividades enzimáticas libertadoras de

sabor (glicosidases) apenas à b-glucosidase.
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maceração

VIAZYM® MP
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Reco FA: início 14°C 

durante 2-3 dias 

e depois 16-18°C

Proceder ao resto das 
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envelhecimento e/ou 
estabilização antes de 
engarrafar conforme 
previsto

Para parar a reação 
enzimática

VIAZYM® 
AROMA

3-4 g/100 kg
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ELECTRA
5 - 10 g/hL
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