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resumo 
 

 

Com o aperfeiçoamento de técnicas moleculares, a sequenciação integral de 
genomas estendeu-se a uma maior diversidade de organismos, criando uma 
enorme quantidade de informação genética disponível à comunidade científica. 
Este conhecimento estimulou a elaboração de sistemas de técnicas 
moleculares para identificação, classificação e monitorização da abundância e 
diversidade de inúmeras espécies em ambientes complexos. Tornou-se 
necessário o desenvolvimento de ferramentas moleculares para realizar de 
forma rápida e fácil a enumeração de organismos presentes em amostras da 
indústria alimentar, para controlo de qualidade na linha de produção industrial, 
ou em amostras clínicas, possibilitando diagnósticos de infecções microbianas 
em tempo útil.  
Neste estudo, o processo fermentativo em mostos vínicos foi utilizado como 
modelo para validação do sistema de monitorização microbiana a desenvolver. 
A fermentação alcoólica é um processo altamente complexo e dinâmico, 
realizado por um vasto grupo de microrganismos, incluindo a levedura 
Saccharomyces cerevisiae, que é um dos mais importantes microrganismos 
usados na produção de vinhos. Seleccionou-se um grupo de leveduras e 
bactérias com relevo na fermentação de mostos, quer pela sua contribuição 
para o bouquet do vinho, quer pelo perfil deteriorante que podem exibir, e 
desenvolveram-se sondas específicas para detecção de cada uma das 
espécies por tecnologia de PCR. Optimizou-se também a extracção de DNA 
total dos mostos de fermentações espontâneas e provenientes de lagares e a 
técnica de PCR. Utilizou-se electroforese capilar na análise do ADN 
amplificado, que permitiu atingir uma sensibilidade de detecção de 5 
células/ml. A aplicação da metodologia desenvolvida permitiu identificar as 
espécies de leveduras não- Saccharomyces e Saccharomyces e as bactérias 
mais relevantes dos mostos vínicos da Bairrada.  
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abstract 

 
A large number of microbial full genome sequences are now available, 
providing a large amount of genetic information to the scientific community. 
This knowledge prompted the development of molecular tools for identification 
of microorganisms and for monitoring diversity and abundance of a wide range 
of species in complex environments. These molecular tools have direct 
application in the food industry for quality control during industrial production 
and in the clinique as rapid and accurate microbial infection diagnostics 
systems. 
In this study, fermentation of wine musts was chosen as a model to validate a 
microbial diversity monitoring system that we have developed. Alcoholic 
fermentation is a highly complex and dynamic process, conducted by a vast 
group of microorganisms, including the Saccharomyces cerevisiae, by far the 
most important yeast used in wine production. This and other yeasts and 
bacteria of relevance to the fermentation of wine musts were monitored in this 
study. Specific probes for the detection of these species by PCR technology 
were developed, and DNA extraction from musts obtained from spontaneous 
fermentations from Bairrada wine cellars was optimized. Capillary gel 
electrophoresis techniques were used for detection of amplified DNA and 
permitted detection sensitivity of 5 cells/ml. Most prevalent non-Saccharomyces 
and Saccharomyces strains and bacteria in musts were identified using the 
methodology developed in this project. 
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1. Perspectiva Genómica 

 

O Mundo entrou na Era pós-Genómica após a sequenciação total de vários genomas, 

incluindo o genoma Humano. Novas disciplinas estão a surgir para dar resposta à 

necessidade emergente de resolver muitas questões biológicas novas e satisfazer um 

mercado biotecnológico em expansão, nomeadamente o do desenvolvimento de novos 

fármacos e da terapia celular e genética. Avanços na genómica comparativa, estrutural, 

evolutiva, funcional e na bioinformática proporcionaram um repertório de informação e 

ferramentas para a investigação que permitem desvendar os mecanismos moleculares de 

forma inovadora e com um detalhe sem precedentes. Na década de 80, diversas técnicas 

moleculares foram desenvolvidas com vista a obter as sequências de determinadas regiões 

do genoma, nomeadamente dos genes do rDNA que codificam os RNAs das duas 

subunidades ribossomais, que possibilitassem elaborar uma taxonomia mais exacta dos 

procariotas (Kolbert & Persing, 1999). Com o aperfeiçoamento de técnicas moleculares, a 

sequenciação integral de genomas estendeu-se a uma maior diversidade de organismos, 

desde procariotas, leveduras, fungos, plantas e animais. Tal, criou uma enorme quantidade 

de informação genética que pode ser utilizada para avaliar a diversidade de inúmeras 

espécies de organismos, com base nas semelhanças e divergências que existem nas 

sequências de DNA das diferentes espécies.  

Os genes do rRNA (rDNA) sofreram ligeiras alterações nas suas sequências e 

contêm regiões de maior variabilidade e outras mais conservadas. A variabilidade dos 

genes dos rRNAs permite reconstruir a filogenia dos mais diversos organismos (Case et al, 

2007). Os genes mais utilizados para estes estudos são os genes que codificam o 16S 

rDNA e 23S rDNA em bactérias e 18S rDNA e 26S rDNA em eucariótas, pelas inúmeras 

cópias que têm no genoma, tornando-os mais fáceis de isolar e próprios para a rotina 

laboratorial (Kolbert & Persing, 1999). A criação de bases de dados de sequências de genes 

dos rRNAs permitiu revolucionar as técnicas moleculares usadas para a análise da 

biodiversidade e filogenia dos organismos, impondo-se como prioridade o 

desenvolvimento de sistemas que possibilitem a rápida e fácil aquisição de resultados.  

 A Taxonomia e Filogenia modernas recorrem a técnicas de hibridação DNA-DNA 

e de genotipagem que usam PCR, nomeadamente o DGGE, RFLP, RAPD-PCR, ou 
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métodos de bioluminescência, como FISH (fluorescent in situ hybridization), que podem 

ser usadas para analisar diferentes parâmetros das populações microbianas, nomeadamente 

a sua composição, dinâmica populacional, diversidade, etc (Case et al, 2007). Estas 

metodologias têm a vantagem de ser independentes das técnicas de cultivo de 

microrganismos que são utilizadas nos métodos clássicos. Nestas técnicas, a identificação 

dos microrganismos requer culturas puras, o que é dificultado pela incapacidade da maior 

parte das espécies não crescer nos meios de cultivo existentes (Prescott, Harley & Klein, 

2005). Estas técnicas requerem também a contagem de UFC’s (unidades formadoras de 

colónias), que por vezes, não reflectem de modo fiável a estrutura das populações 

microbianas, pois muitas células viáveis não crescem nos meios de cultivo laboratoriais 

(Millet & Lonvaud-Funel, 2000). De facto, apenas 1% da população microbiana cresce em 

meios sintéticos (Millet & Lonvaud-Funel, 2000). É necessário, portanto, desenvolver 

ferramentas que identifiquem rápida e facilmente espécies microbianas presentes em 

amostras complexas. Por exemplo, na prática clínica é essencial detectar em tempo útil 

microrganismos infecciosos presentes em vários tecidos e fluidos humanos (Kolbert & 

Persing, 1999). Por outro lado, na indústria alimentar e agro-alimentar é necessário fazer o 

controlo de qualidade nas linhas de produção dos alimentos, na água da rede pública etc.  

 

2. Fermentação de mostos vínicos como modelo para o desenvolvimento de 

tecnologias de diagnóstico microbiano. 

 

A procura de um bom modelo de estudo para avaliação de uma determinada população 

microbiana é fundamental na obtenção de resultados que traduzam circunstâncias reais. Há 

que ter em consideração os parâmetros que podem ser avaliados, o impacto que estes têm 

para o estudo e a amplitude de dados que podem gerar, de modo a garantir uma análise 

mais completa e pormenorizada. Neste estudo utilizámos a fermentação de mostos vínicos 

como modelo de alta complexidade para o desenvolvimento de ferramentas moleculares 

para monitorização da biodiversidade microbiana. Para tal, utilizaram-se mostos de 

diferentes Castas vínicas da Bairrada. 

A fermentação de mostos vínicos é um processo altamente complexo e dinâmico 

que engloba diversas fases, caracterizadas por condições fisiológicas distintas que alteram 

a composição das comunidades microbianas fermentativas. Isto permite avaliar a 

capacidade das ferramentas moleculares para monitorizarem dinâmica populacional e 
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avaliar em tempo útil vários parâmetros microbianos como a biodiversidade, espécies 

dominantes, resistência ao stress fisiológico num nicho ecológico complexo. O vasto 

conhecimento da composição e biodiversidade da microflora vínica e da dinâmica 

populacional durante as várias fases da fermentação de mostos foi uma importante mais 

valia para a validação das ferramentas moleculares. Por outro lado, a falta de estudos sobre 

a fermentação de mostos de castas nacionais, nomeadamente da casta Baga, típica da 

região vitivinícola da Bairrada, constituiu um estímulo adicional para este estudo, pois a 

informação produzida poderia introduzir um elemento de inovação na produção de vinhos 

nacionais. De facto, o mercado global do vinho é altamente competitivo e a necessidade de 

produzir vinhos padronizados de alta qualidade está a torna-se urgente. O conhecimento da 

microflora vínica autóctone das regiões demarcada de vinhos é importante para 

compreender a origem das características dos vinhos, para tentar melhorá-las e para 

padronizar as fermentações de ano para ano.  

Actualmente, a indústria vinícola usa leveduras comerciais (dry yeasts) pré-

seleccionadas para a produção de vinho. Tal tem consequências negativas para a produção 

de vinhos regionais diferenciados pois leva a uma progressiva substituição da microflora 

autóctone e à normalização das características organoléticas, e portanto à perda de 

competitividade dos vinhos regionais, que se tornam mais semelhantes aos vinhos mais 

conhecidos nos mercados internacionais (Cappello et al, 2004). Das características mais 

importantes das leveduras vínicas comerciais pode destacar-se o poder fermentativo, a 

tolerância a elevados níveis de etanol, para os quais não é possível a sobrevivência de 

outras espécies, síntese de metabolitos de desejáveis características sensoriais e a ausência 

de produção de aromas desagradáveis. Em geral, estas leveduras asseguram uma maior 

eficiência e rapidez das fermentações, e evitam as paragens na fermentação e deterioração 

do vinho, possibilitando a reprodutibilidade dos vinhos ao longo dos anos, com todas as 

suas características inerentes (Schuller et al, 2006). 

3. Microflora vínica no processo fermentativo 

 

A microflora vínica é composta por um conjunto heterogéneo de leveduras, 

bactérias ácido-lácticas e aceto-ácidas, responsáveis pela síntese de determinados 

compostos, a partir do mosto das uvas, que vão conferir aos vinhos o seu bouquet original. 

A microflora varia consoante a variedade/casta das uvas, a temperatura, pluviosidade e 
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outras ocorrências de carácter climatérico, composição química, fertilização e irrigação do 

solo, e com as práticas de viticultura e forma como é feita a vindima, estado de maturação, 

danos nas uvas e os pesticidas utilizados no tratamento das vinhas. Os equipamentos 

usados na vindima, incluindo equipamentos mecânicos, cestos e recipientes, cuja limpeza é 

negligenciada, proporcionam locais para a acumulação de actividade microbiológica 

durante a fase de recolha das uvas, e isto torna-se mais significativo à medida que aumenta 

o tempo de transporte das uvas desde a vinha até ao lagar (Pretorius, 2000). 

A composição da microflora das uvas varia de região para região, de casta para 

casta e vai sendo alterada no decorrer do processo de fermentativo do mosto. As condições 

climatéricas, as características físicas e químicas do solo e a situação geográfica das vinhas 

interferem na constituição da microflora (Fleet, 2003). As leveduras situam-se 

especificamente na superfície das uvas não danificadas e o sucesso da sua sobrevivência e 

aptidão para iniciar o processo fermentativo depende em grande parte da interacção de 

todos os factores bióticos e abióticas a que estão sujeitas (Cappello et al, 2004).  

Entre as espécies de maior importância fermentativa destacam-se as leveduras do 

grupo Saccharomyces, nomeadamente Saccharomyces cerevisiae, que está amplamente 

estudada, mas também as estirpes de Saccharomyces pastorianus e Saccharomyces 

bayanus, tendo grande poder fermentativo (Antunovics et al, 2005). Estas espécies 

encontram-se mais abundantemente nos lagares, mais propriamente nas cubas, fazendo 

parte da flora residual das adegas, mas são mais raras na película das uvas onde 

predominam as leveduras apiculadas (Le Jeune et al, 2006), nomeadamente a 

Hanseniaspora uvarum, que pode constituir até 50% da microflora vinícola, sendo a 

restante população complementada por leveduras pertencente aos géneros Candida, 

Cryptococcus, Debaromyces, Hansenula, Issatchenkia, Kluyveromyces, Metchnikowia, 

Pichia e Rhodotorula (Fugelsang & Edwards, 2007).    

O papel das leveduras na fermentação prende-se com a degradação dos açúcares 

presentes nas uvas, designadamente as hexoses, através da via EmbdenMeyerhof, em 

etanol e dióxido de carbono, como metabolitos principais e outros compostos 

organolépticos secundários que conferem aromas e sabores singulares ao vinho. As 

leveduras indígenas das uvas são determinantes para a qualidade e propriedades 

diferenciadoras dos vinhos. As bactérias da microflora vínica desempenham também 
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funções metabólicas relevantes, nomeadamente a fermentação maloláctica (Fleet et al, 

2003).  

A fermentação dos mostos vínicos ocorre de forma espontânea após o 

esmagamento das uvas, em que os açúcares passam a estar disponíveis para serem 

utilizados no metabolismo de leveduras e bactérias, e estas entram em crescimento 

exponencial. Nas fases iniciais da fermentação as leveduras mais abundantes são a 

Hanseniaspora uvarum e Candida stellata (Fugelsang & Edwards, 2007) e ainda algumas 

das espécies pertencentes aos géneros Metschnikowia e Pichia. Estas leveduras do grupo 

genérico das não-Saccharomyces, são maioritariamente responsáveis por despoletar a 

fermentação alcoólica (Fleet, 2003). No entanto, a população microbiana altera-se com o 

avançar da fermentação, que se caracteriza por um aumento da percentagem de etanol que 

causa um aumento significativo de stress celular. As estirpes de Saccharomyces cerevisiae 

são mais tolerantes ao etanol e tornam-se dominantes à medida que a fermentação 

progride, aumentando a eficiência da fermentação. Em fases mais avançadas da 

fermentação, as espécies não-Saccharomyces vão decaindo (Schuller et al, 2006).  

Na fermentação de mostos vínicos existe uma segunda fermentação desencadeada 

em grande parte pela comunidade bacteriana. Esta fermentação é denominada por 

fermentação maloláctica e é despoletada quando as bactérias atingem um crescimento 

próximo das 106 UFC/ml (Lonvaud-Funel et al, 1999). Esta comunidade é composta por 

espécies do género Lactobacillus, Pediococcus, Oenococcus, mais conhecidas como LAB, 

e por Acetobacter. Oenococcus oeni é normalmente utilizado como o principal inóculo 

para despoletar a fermentação secundária, quer pela sua maior tolerância a pH baixo, quer 

pela síntese de metabolitos secundários que conferem paladares distintos ao vinho. As 

LAB, à excepção de O.oeni, são mais comuns em vinhos com pH mais alto e são de grande 

interesse para os enólogos devido à sua capacidade de influenciar fortemente a qualidade 

dos vinhos, tanto pela deterioração que pode provocar como pelos benefícios da 

fermentação maloláctica (Neeley et al, 2005). Porém, as LAB encontram-se em baixa 

quantidade nas uvas antes da vindima e a sua população pode variar entre 102 UFC/ml e 

104 UFC/ml, dependendo das condições climatéricas na fase final de maturação das uvas 

(Lonvaud-Funel et al, 1999). 

Quando os açúcares provenientes do mosto são totalmente metabolizados a 

concentração de leveduras decresce, aumentando a concentração das LAB. A fermentação 
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maloláctica é então desencadeada por uma série de bactérias, principalmente a Oenococcus 

oeni, contribuindo para a desacidificação de vinhos com pH mais baixo, tornando-os mais 

agradáveis ao paladar (Liu, 2001) e contribui para a estabilização microbiana do vinho, 

removendo nutrientes residuais e algumas toxinas bacterianas (Fleet, 2003). Ao nível do 

metabolismo bacteriano ocorre a transformação do malato em lactato, com libertação de 

dióxido de carbono, resultando no aumento do pH. Há também a síntese de ácido acético, 

compostos acetoínados e diacetil resultantes da degradação do ácido cítrico. Tal altera as 

características organolépticas iniciais do vinho devido à substituição de alguns compostos 

originários do metabolismo das leveduras.  

Assim que termina a degradação de malato, as LAB são eliminadas pela adição 

artificial de sulfitos ao vinho, mantendo a comunidade bacteriana estacionária (Lonvaud-

Funel et al, 1999). A maioria das bactérias e algumas das leveduras são sensíveis ao SO4, 

no entanto elevadas doses deste composto são prejudiciais à saúde humana, pelo que a sua 

utilização em grandes quantidades não é permitida. Este composto é também sensível ao 

pH, tornando-se ineficiente a pH mais baixo. Assim, em vinhos ácidos há sobrevivência e 

proliferação de população microbiana causando posterior deterioração dos mesmos 

(Delfini & Formica, 2001). 

 

4. Leveduras e bactérias deteriorantes dos vinhos 

 
Uma preocupação na produção de vinho é assegurar a sua qualidade e estado de 

conservação e por esta razão a comunidade de microrganismos contaminantes tem vindo a 

ser amplamente estudada. Embora o conceito de levedura “contaminante” signifique que 

esta desempenha um papel nocivo na fermentação dos vinhos, tal não é necessariamente 

correcto. Determinados compostos sintetizados pelas leveduras contaminantes apenas se 

tornam prejudiciais se atingirem concentrações elevadas (Delfini & Formica, 2001). As 

espécies deteriorantes mais comuns são Dekkera bruxellensis, Zigossacharomyces bailii, e 

mesmo a Hanseniaspora uvarum, quando a população se mantêm em concentrações 

elevadas nos estádios finais da fermentação. 

A levedura Dekkera bruxellensis, pertencente ao género Brettanomyces, causa 

perdas consideráveis na produção de vinho devido à sua deterioração. A contaminação dos 

mostos ocorre normalmente devido à utilização de materiais não esterilizados na produção 
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industrial do vinho e ao crescimento rápido desta levedura. A Dekkera bruxellensis produz 

fenóis voláteis, que dão um mau aroma ao vinho quando presentes em concentrações 

superiores a 620ng/µl (Loureiro et al, 2003). Estes odores e aromas desagradáveis são 

vulgarmente designados por odor de cavalo mas podem também assemelhar-se a plástico 

queimado. Estes efeitos começam a ser notórios quando a levedura atinge um crescimento 

de aproximadamente 3x103 células por mililitro (Cocolin et al, 2003). 

Zigosacharomyces bailii é uma levedura conhecida pela sua capacidade de 

sobreviver em ambientes de alto stress. Tolera etanol até concentrações de 18%v/v e 

elevadas concentrações de açúcares, SO2 e baixo pH. É responsável por despoletar uma 

segunda fermentação alcoólica em vinhos doces, levando a um excessivo teor alcoólico. 

Provoca também a formação de sedimentos em vinhos secos, nomeadamente nos vinhos 

brancos (Martorell et al, 2005; Fernandes et al, 1997). Uma das características facilmente 

observáveis no vinho contaminado por Z. bailii é a formação de um película de água 

quando existe um teor alto de açúcares (Fernandes et al, 1997).  

 As baterias deteriorantes são alguns Lactobacillus, nomeadamente Lactobacillus 

brevis, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus sakei, Lactobacillus plantarum (Beneduce, et 

al, 2004), Lactobacillus hilgardii (Lonvaud-Funel et al, 1999), Pediococcus damnosus 

(Beneduce, et al, 2004) e algumas Acetobacter, nomeadamente Acetobacter aceti, 

Acetobacter pasteurianus (Bartowski et al, 2003), e Glucanobacter oxydans (Sokollek et 

al, 1998). A acção de contaminação dos Lactobacillus pode ocorrer durante a fermentação 

ou mesmo durante o armazenamento e envelhecimento/maturação do vinho. A ineficiente 

acção do SO4 em vinhos de pH baixo permite a permanência de células viáveis que podem 

atingir concentrações de 105 a 106 UFC/ml vários meses após a produção do vinho 

(Lonvaud-Funel et al, 1999).  

Quando este crescimento bacteriano acontece no decorrer da fase final da 

fermentação alcoólica existem ainda algumas hexoses não metabolizadas pelas leveduras, e 

que vão ser fermentados pelas LAB, originando o ácido acético e compostos acetoínados, 

sendo o ácido acético considerado prejudicial a níveis acima de 1,2 a 1,4 g/L. (Beneduce et 

al, 1999). Por outro lado, se o crescimento bacteriano associado à fermentação maloláctica 

ocorrer demasiado cedo, ainda durante a fermentação das leveduras, vai conduzir à 

paragem de fermentação alcoólica por défice de hexoses que são metabolizadas pelas 

bactérias (Fleet , 2003). 
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A deterioração provocada pelo Pediococcus damnosus relaciona-se com um 

aspecto viscoso do vinho, causado pela transformação de açúcares em polissacarídeos 

(glucanos), quando estes estão em concentrações que excedem os 100mg/l. Normalmente o 

Pediococcus damnosus não é um agente contaminante do vinho, podendo até desempenhar 

funções importantes na fermentação maloláctica, no entanto, a deterioração que lhe é 

atribuída é da responsabilidade de apenas algumas estirpes que possuem um plasmídeo de 

4kb, que lhes confere uma maior tolerância a concentrações elevadas de etanol (Lonvaud-

Funel et al, 1999) 

 A acção deteriorante das aceto-bactérias, nomeadamente A. aceti, A. pasteurianus 

e G. oxydans advém da síntese excessiva de ácido acético em condições microaerófilas. 

Sabe-se que são microrganismos aeróbios, porém já foram isolados do fundo de barris 

armazenados revelando a sua capacidade de sobrevivência em ambientes anaeróbios. A 

contaminação ocorre durante o manuseamento do vinho antes do armazenamento, em que 

acidentalmente se introduzem pequenas quantidades de oxigénio, encorajando o 

crescimento destas bactérias. 

 

5. Sistema de monitorização da microflora vínica.  

 

Estirpes 

Neste projecto desenvolvemos um kit molecular para monitorização de populações 

microbianas em amostras complexas, com capacidade de detecção de leveduras e bactérias 

relevantes para a fermentação de mostos.  

A selecção das leveduras para o desenvolvimento do kit de detecção, foi feita tendo 

em consideração o papel das várias espécies nas diversas fases da fermentação. Por 

exemplo, espécies do género Candida a Rhodotorula foram seleccionadas por participarem 

na fase inicial da fermentação (Esteves-Zarzoso et al, 1998; Feet, 2003). Espécies do 

género Saccharomyces foram seleccionadas por serem as leveduras dominantes da 

fermentação, em particular da fase final da fermentação com elevada concentração de 

etanol (Demuyter et al, 2004; Antonovics et al, 2005).  

Seleccionaram-se também leveduras contaminantes ou de deterioração do vinho, 

nomeadamente Dekkera bruxellensis e Zigosshacaromyces bailii. As bactérias, com 

excepção de Oenococcus oeni, foram seleccionadas por apresentarem também 
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características prejudiciais na fermentação de mostos ou no posterior armazenamento do 

vinho. Oenococus oeni foi introduzida no kit por ser uma bactéria com um papel 

fundamental na fermentação maloláctica (Liu, 2001) 

 
Suporte físico 

 

O desenvolvimento do kit de detecção dos microrganismos foi com base em multi-

well plates de 96 poços da Eppendorf. Esta decisão deveu-se ao facto destas placas 

permitirem fazer ensaios em larga escala, permitindo analisar um grande número de 

espécies em simultâneo por PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Multi- well plate de 96 poços da Eppendorf. 

 
As sondas específicas para cada espécie foram distribuídas individualmente em 

cada poço, e a detecção de uma determinada espécie foi feita de forma isolada das 

restantes. 

A multi-well plate do kit foi dividida em duas partes iguais com 48 poços cada. As 

sondas de 29 leveduras vínicas, 9 bactérias e dois fungos e ainda controlos positivos e 

negativos para os genes 16S rDNA e 26S rDNA foram incluídas no kit. Cada placa tem 

capacidade para testar duas amostras distintas, isto é, dois mostos diferentes. 
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Figura 2: Esquema da placa Eppendorf, ajustada para ensaios com mostos. 

A linha a tracejado indica a divisão da placa e a posição para cada amostra de mosto. As sondas específicas 
distribuíram-se pelos restantes poços não identificados. 
 
 

Desenvolvimento das sondas 

 
As sondas de identificação e detecção dos microrganismos foram desenvolvidas com 

base nas sequências dos genes que codificam o rDNA, nomeadamente o 26S/28S rDNA 

para as leveduras e fungos e 16S rDNA para as bactérias. Algumas regiões dos genes 

rDNA evoluíram a taxas ligeiramente diferentes, o que proporcionou um padrão alternativo 

de zonas altamente conservadas e de maior variabilidade entre espécies. As regiões com 

conservação intraespecífica de sequências permitiram seleccionar sondas específicas para 

identificação das espécies (Kolbert & Persing, 1999).  

O desenvolvimento das sondas fez-se com base na avaliação de vários parâmetros, 

nomeadamente a complementaridade entre a sonda escolhida e a zona alvo do DNA, pois o 

grau de homologia entre ambos afecta a estabilidade da hibridação. A sua especificidade 

foi determinada pela capacidade da sonda hibridar apenas com o DNA alvo e que era único 

(Wolcott, 1992); a autohibridação das sondas, que advém de complementaridade das 

sequências das mesmas, a temperatura de hibridação e o rácio G/C de cerca de 50% 

(Suzuki & Giovannoni, 1996), foram outros factores importantes. Na complementaridade 

das sondas, foi tido em consideração os oligonucleótidos do terminal 3’, cuja falha de 

complementaridade impede a amplificação do DNA por PCR e portanto a sub-

representação das espécies (Baker et al, 2003). A temperatura de hibridação das sondas 

com o DNA alvo foi mantida no nível mais elevado possível para evitar amplificações não 

específicas de DNA (Rychlik et al, 1990). 
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No gene que codifica o 26S rRNA existe uma região caracterizada por maior 

variabilidade intraespecífica denominada região D1/D2 (Baleiras Couto et al, 2005). Um 

estudo elaborado por Peterson e Kurtzman incidiu sobre a zona D2, localizada na 

extremidade 5’ do gene 26S rDNA, e demonstrou que estirpes da mesma espécie têm 

menos de 1% de substituição ou de delecção de nucleótidos nesta região, possuindo no 

máximo duas substituições (Kurtzman & Robnett, 1997). O recurso a bases de dados 

permitiu a escolha de sondas específicas. O gene 18S rDNA também exibe as mesmas 

características de variabilidade do 26S rDNA, sendo aplicado em estudos de filogenia e 

caracterização molecular de espécies (Rivas et al, 2004).  

Para espécies de leveduras do género Saccharomyces existiu maior dificuldade de 

distinguir as “Saccharomyces sensu strictu”, que incluem Saccharomyces cerevisiae, 

Saccharomyces bayanus, Saccharomyces pastorianus e Saccharomyces paradoxus, dado 

que têm baixa variabilidade de nucleótideos nos genes que codificam o RNA ribossomal 

(Antunovics et al, 2005; Montrocher et al, 1998). Este problema foi contornado com a 

utilização da região IGS (large intergenic spacer) que permite diferenciar as espécies de 

Saccharomyces (Molina et al, 1993). IGS é uma região do genoma localizada entre cópias 

consecutivas de rDNA, ocorrendo entre a zona 18S de um cistrão e a 26S do cistrão 

seguinte. Tem uma taxa evolutiva elevada, maior diversidade nas sequências que a 

constituem e grande variação de tamanhos por espécie, permitindo fazer a distinção 

interespecífica de forma mais precisa (Kim et al, 2001; Reed et al, 2000). 

A identificação das bactérias recorre à região 16S rDNA, que permite diferenciar um 

grande número de grupos taxonómicos. Esta região é extensivamente utilizada em estudos 

de biodiversidade de amostras selvagens (Baker et al, 2003). No entanto, as bactérias 

aceto-ácidas, têm genes de 16S rRNA muito semelhantes ou mesmo idênticos, como é o 

caso da Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus, e algumas espécies do género 

Glucanobacter, que não permitiram desenvolver sondas específicas com base nesta região. 

Porém, estão disponíveis, em bases de dados públicas, sequências de outros genes, 

nomeadamente dos genes adhA e rpoβ. O primeiro codifica uma enzima envolvida na 

oxidação do etanol a ácido acético, que está presente em bactérias aceto-ácidas, que se 

revelou bastante eficiente na identificação das espécies anteriormente referidas (Trcek, 

2005). O gene rpoβ codifica a subunidade β da RNA polimerase, que é altamente 

conservada e longa (superior a 2500 bp) (Renouf et al, 2006), permitiu desenvolver sondas 
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bacterianas com capacidade discriminatória superior à do 16S rDNA (Drancourt & Raoult, 

2002). Na impossibilidade de obter sondas para algumas espécies de bactérias, elaborou-se 

uma base de dados com as sequências dos genes Adh A e rpoβ, em que a primeira foi 

utilizada para obter sondas para A. aceti e A. pasteurianus, e a segunda para G. oxydans e 

B. cinera. 

 
Validação do kit de detecção 

 
O kit de identificação das leveduras vínicas foi autenticado usando como modelo a 

fermentação de mostos das Castas da Bairrada. A colheita das uvas foi feita a partir da 

casta Baga, a mais significativa na região da Bairrada, e das castas Maria Gomes, Bical, 

Touriga Nacional e Tinta Roriz. Em determinadas vinhas o cultivo das castas é feito de 

forma isolada, isto é, existem vinhas monocasta, enquanto outras vinhas têm duas ou mais 

variedades.  

Um ponto fulcral no desenvolvimento do kit foi o seu limite de detecção 

(http://www.fda.gov/CDER/guidance/ichq2a.pdf). Pretendeu-se, desenvolver um kit capaz 

de detectar a presença de um número muito reduzido de microrganismos em amostras 

complexas. Para tal, recorreu-se a tecnologia de detecção altamente sensível e de elevada 

precisão, nomeadamente a eletroforese capilar do HT DNA Labchip. 

A reprodutibilidade do kit foi também rigorosamente avaliada. Desenvolveu-se um 

protocolo de PCR que permitiu amplificações eficientes com todas as sondas usadas no kit. 

O método de extracção de DNA total de mostos foi também testado extensiva e 

rigorosamente, de modo a evitar amplificações negativas devido a extracções de DNA de 

baixa qualidade (Wolcott, 1992). A qualidade do DNA extraído de amostras complexas é 

frequentemente baixa devido à presença de compostos fenólicos, compostos orgânicos 

provenientes de células bacterianas e de plantas e também metais pesados e reagentes 

laboratoriais como o glicogénio e o Ca2+ (Wilson, 1997). Estas variáveis foram 

rigorosamente avaliadas e a reprodutibilidade obtida foi muito elevada. 

 

6. Objectivos  

 
O objectivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de identificação de 

microrganismos presentes em amostras biológicas complexas. Pretendeu-se desenvolver 
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um sistema (kit) de baixo custo, automatizável, de alta sensibilidade de reprodutibilidade 

que fosse atractivo para o mercado. Pretendeu-se também usar este kit de diagnóstico para 

estudar a microflora vínica da região vitivinícola da Bairrada, responsável pela 

fermentação do vinho proveniente das castas existentes na região. Contudo, o kit 

desenvolvido é flexível, e adaptável, e pode ser aplicado na monitorização de comunidades 

microbianas de diversos tipos de amostras complexas.  
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Material e Métodos 
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1. Colheita das uvas e preparação de mostos. 

 

Os locais de colheita das uvas usadas neste estudo foram pré-seleccionados de forma a 

recolher uvas de todos os tipos de castas existentes nas vinhas da Bairrada. Para tal, 

utilizaram-se sacos individuais e tesouras de poda estéreis e recolheram-se 

aproximadamente 4 Kg de uvas a partir de seis pontos de amostragem, cada um deles da 

mesma casta, e registou-se o local da colheita. 

A

E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

 
Figura 3. Localização das vinhas onde se colheram as amostras de uvas. 

 A – Vinha Conjunta; B – Tinta Roriz; C – Bical; D – Baga; E – Maria Gomes; F – Touriga Nacional 
 

No laboratório, procedeu-se ao esmagamento das uvas, no interior de um saco 

esterilizado, de forma a obter o mosto, que foi posteriormente filtrado e vertido para 

Erlenmeyers de 500mL, previamente esterilizados. O processo fermentativo decorreu de 

forma espontânea no laboratório, à temperatura ambiente, com agitação manual dos 

recipientes após pesagem dos mesmos. 

A fermentação foi acompanhada durante todas as fases do processo vínico, e para cada 

réplica retiraram-se amostras nas diferentes fases da fermentação, nomeadamente do mosto 

inicial após o esmagamento das uvas, do início da fermentação que é visível pela formação 

de espuma resultante da libertação de dióxido de carbono e perda de peso igual a 2g/L. O 

final da fermentação foi identificado pela perda de peso de cerca de 70g/L. Foram também 
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recolhidas amostras de mosto durante a fermentação em lagares, relativas ao início e final 

da fermentação, com o objectivo de identificar a microflora residente nos lagares. 

Finalmente procedeu-se à criopreservação das amostras dos mostos, em meio YEPD 

(1% w/v extracto de levedura, 2% w/v glucose, 2% w/v peptona) com 40% w/v glicerol, a 

-80ºC. 

 

2. Condições de crescimento. 

 
As diversas espécies de leveduras e o fungo Aspergillus níger foram crescidos em 

YEPD (1% w/v extracto de levedura, 2% w/v glucose, 2% w/v peptona). As bactérias 

foram cultivadas em meios selectivos de acordo com o género a que pertencem, assim para 

Lactobacillus foi utilizado o meio MRS Broth (pH 6,4), da empresa Sigma, e adicionando 

posteriormente 1 % w/v de Tween 80, para Pedioccocus damnosus utilizou-se o meio MRS 

Broth (pH 5,2) juntando também 1% w/v de Tween 80. Para as Acetobacter foi utilizado o 

meio Acetobacter medium (0,5% w/v extracto de levedura, 0,3% w/v peptona, 2,5% w/v 

mannitol) e para Glucanobacer oxydans utilizou-se o meio Glucanobacter medium (10% 

w/v glucose, 1% w/v extracto de levedura, 2% w/v CaCO3 e pH a 6,8). O crescimento 

celular das leveduras (108 a 109 células) foi feito durante a noite (~ 14 horas), a 30ºC com 

agitação constante de 200rpm. 

 

3. Isolamento de DNA Genómico 

 

 Procedeu-se ao isolamento de DNA genómico de culturas puras de todas as espécies 

que integram o kit para posterior validação das sondas e testes de especificidade. O 

protocolo de extracção de DNA genómico para leveduras utilizado visou maximizar o 

rendimento final e diminuir a contaminação de proteínas e outros ácidos nucleicos 

presentes nas amostras. Culturas de 1 ml em YEPD foram recolhidas por centrifugação e 

posteriormente lavadas duas vezes em água ultra pura. Em seguida, as células precipitadas 

foram ressuspendidas em 100 µl de tampão de lise (1 M sorbitol, 0,1M EDTA-Na2, pH a 

7,5) e posteriormente adicionou-se 5µl de uma solução enzimática de lyticase (5U/µl). As 

amostras foram agitadas (vortex) durante 1 minuto, e incubaram-se a 37ºC durante 45 

minutos. Juntou-se 100 µl de uma segunda solução de lise (50mM Tris-HCl, 20mM 

EDTA-Na2, pH a 7,4) e 5 µl de SDS a 10% w/v, agitou-se (vortex) a mistura e incubou-se 
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a 65ºC durante 5 minutos. Seguidamente acrescentou-se 80 µl de acetato de potássio 5M e 

centrifugou-se. Recolheu-se o DNA presente no sobrenadante e transferiu-se para um novo 

tubo, onde lhe foi adicionado 1 volume de isopropanol. A solução foi misturada e deixou-

se repousar 5 minutos à temperatura ambiente. Recolheu-se o DNA por centrifugação e foi 

posteriormente lavado com etanol a 70% e deixado secar ao ar. Finalmente ressuspendeu-

se o DNA em 200 µl de TE (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA- Na2, pH a 7,5) e 

armazenaram-se as amostras a -20ºC. 

 

4. Extracção de DNA bacteriano 

 
Para obter DNA genómico de bactérias utilizou-se o protocolo anterior, procedendo 

a algumas alterações para adaptar as condições de lise celular às características da parede 

celular bacteriana. 

Utilizaram-se culturas de bactérias em meio MRS, Acetobacter e Glucanobacter de 

1 ml. Para o rompimento da membrana celular utilizou-se uma solução enzimática de 

Lisozima a 50mg/µl para Gram positivas e 20mg/µl para Gram negativas. 

5. Extracção de DNA genómico de Mostos 

 

O protocolo aplicado para a extracção de DNA total a partir de mostos foi adaptado do 

protocolo do DNeasy Plant Mini kit da Qiagen com introdução de alguns procedimentos 

que maximizam a lise celular e permitem maior rentabilidade na extracção. A extracção foi 

feita a partir de 200 µl de mosto, usando 200 µl de esferas de vidro (~0,5 mm de diâmetro) 

lavadas em ácido e 400 µl de tampão AP1 da Qiagen. A disrupção celular foi feita em dois 

ciclos de 5 minutos num TissueLyser à velocidade máxima. As amostras foram colocadas 

em gelo durante 2 minutos. Após uma centrifugação de 5000g, a 4ºC durante 10 minutos, 

recolheu-se o sobrenadante para um novo tubo. Fez-se uma lavagem das esferas de vidro 

com 300 µl de tampão AP1 e as amostras foram sujeitas a um ciclo de 10 segundos num 

Mini Bead Beater. Após nova centrifugação de 5000g durante 10 minutos a 4ºC, recolheu-

se o sobrenadante e juntou-se ao obtido anteriormente. Os passos seguintes da extracção 

foram executados de acordo com o descrito no protocolo da Qiagen, a partir do ponto 2, 

em que se adiciona RNase à mistura. 
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6. Selecção de sondas de DNA 

 

As sondas específicas para as leveduras foram desenhadas usando a região D1/D2 do 

gene 26S rDNA e também do gene do 18S rDNA, com excepção das sondas das leveduras 

do género Saccharomyces, com ressalva a Saccharomyces ludwigii, que têm pouca 

variabilidade nos genes do DNA ribossomal. Nestes casos usou-se a região do IGS destas 

leveduras. O gene do rDNA 28S foi ainda utilizado para as sondas de Aspergillus níger e o 

gene rpoβ para G. oxydans e B. cinera. Estes dois genes, 18S rDNA e 26S rDNA foram 

seleccionados como alvo quer pelas características moleculares que oferecem, 

nomeadamente a zonas de variabilidade de sequências nucleotídicas entre diferentes 

espécies, quer pela maior disponibilidade das respectivas sequências em bases de dados 

públicas.  

Para as bactérias lactoácidas, o gene alvo para o desenvolvimento das sondas foi o 16S 

rDNA, e para as bactérias acetoácidas utilizou-se o gene adhA que codifica uma 

desidrogenase alcoólica.  

As sequências dos diversos genes utilizados no desenvolvimento das sondas foram 

obtidas a partir do Genbank (NIH genetic sequence database) no site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html. O software utilizado na tarefa de 

selecção de sondas foi o BioEdit (biological sequence alignment editor), que permite fazer 

alinhamentos e manipulação das sequências genéticas de diferentes espécies/estirpes. 

Finalmente foi feito um BLAST no NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) 

para verificar a especificidade das sondas com as sequências existentes no GenBank, tendo 

obtido resultados compatíveis com os objectivos propostos. 

 

7. Testes de especificidade das sondas  

 
Todas as sondas foram testadas individualmente de modo a criar um único programa de 

amplificação do DNA genómico por PCR, isto é, encontrar uma temperatura única de 

amplificação para todas as sondas. As reacções de PCR foram preparadas num volume de 

25 µl, contendo 1 µl de DNA alvo, 0,2 µM de cada sonda, 0.2µM de cada dNTP, 1,5µM de 

MgCl2 e tampão de PCR Go Taq Flexi 1x (Promega). Para cada reacção foram utilizadas 

1,25 U Go Taq Flexi DNA polimerase (Promega). O programa de amplificação incluiu um 

passo de desnaturação inicial do DNA a 95ºC durante 5 minutos, seguido de 35 ciclos de 
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amplificação, com desnaturação do DNA a 94ºC durante 40 segundos. Para assegurar a 

especificidade de ligação das sondas ao DNA alvo, a temperatura de hibridação foi de 52ºC 

durante 40 segundos, seguido de um passo de extensão dos primers a 72ºC durante 1 

minuto. Para a fase de extensão final, os tubos foram incubados a 72ºC durante 5 minutos. 

Finalmente, 3 µl do produto final de PCR foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose 1% ou por eletroforese capilar no HT DNA Labchip da Caliper LifeSciences, para 

verificar a formação de amplicões correspondentes às espécies em questão. 

 

8. Sensibilidade de detecção. 

 

A sensibilidade de detecção do kit de diagnóstico foi determinada com o mosto BB1C 

Mi, que tinha sido usado para monitorização das espécies vínicas. Escolheu-se uma espécie 

de levedura que não tinha sido previamente detectada na amostra, nomeadamente 

Saccharomyces ludwigii. Para tal, foram feitas culturas desta levedura em 100 ml de YEPD 

(1% w/v extracto de levedura, 2% w/v glucose, 2% w/v peptona), deixadas a incubar 

durante a noite (~ 14 horas), a 30ºC, com agitação constante de 200rpm. Procedeu-se a 

diluições sucessivas da cultura (100 a 10-6), seguido de contagem de células na câmara de 

Newbauer. Fizeram-se aliquotas da cultura inicial de S. ludwigii, com 5000, 500, 50 e 5 

células. Inocularam-se 200 µl destas amostras no mosto BB1C Mi com 5000, 500, 50 e 5 

células, respectivamente. De seguida, procedeu-se à extracção do DNA total das amostras 

de mosto inoculado com S. ludwigii e das culturas puras das diferentes quantidades de 

células, pelo método descrito anteriormente para a extracção de DNA total de mostos. 

O DNA resultante foi sujeito a amplificação da região do genoma que codifica para a 

subunidade 26S do rRNA ribossomal, por PCR em reacções de 25 µl. Cada reacção 

conteve 1 µl do DNA alvo, 0,2 µM de cada sonda, 0.2µM de cada dNTP, 1,7µM de MgCl2 

e tampão de PCR 1x (Fermentas). Utilizou-se o programa de amplificação anteriormente 

descrito e optimizado para uso geral nas reacções de PCR para o kit de detecção de 

leveduras vínicas. 
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Desenvolvimento do sistema de monitorização 

 

Inicialmente, seleccionaram-se leveduras de interesse enológico e/ou industrial, 

assim efectuou-se uma triagem das espécies previamente identificadas como leveduras 

vínicas (Tabela 1). 

Tabela 1: Espécies seleccionadas para o desenvolvimento do kit de diagnóstico. 

Espécie Estirpe Citação 

Candida cantarelii PYCC 3073 Dellinger et al, 2005 

Candida stellata CBS 157 Guillamón et al, 1998 

Candida vanderwaltii PYCC 3671 Barata et al, 2007 

Candida vini PYCC 2597 Guillamón et al, 1998 

Dekkera anomala DSM 70732 Granchi et al, 1999 

Dekkera bruxellensis ISA 2117 Delaherche et al, 2004 

Debaryomyces hansenii ISA 1507 Granchi et al, 1999 

Hanseniaspora uvarum MT10BG Fugelsang & Edwards, 2006 

Issatchenkia orientalis IGC 2631 Granchi et al, 1999 

Issatchenkia terricola EVN 1134 Granchi et al, 1999 

Kluyveromyces marxianus ATCC 10022 CBS 6432 Pramateftaki et al, 2000 

Kluyveromyces thermotolerans  EVN 372 CBS 6340 Granchi et al, 1999 

Lodderomyces elongisporus ISA 1421 Dellinger et al, 2005 

Metschnikowia pulcherrima PYCC 5625 Granchi et al, 1999 

Pichia anomala IGC 4380 Granchi et al, 1999 

Pichia guilermondii ISA 2126 Granchi et al, 1999 

Pichia membranifaciens IGC 3796 CBS 107 Guillamón et al, 1998 

Rhodotorula glutinis BT 2107 Guillamón et al, 1998 

Rhodotorula mucilaginosa IGC 5166 Guillamón et al, 1998 

Saccharomyces bayanus EVN 269 CBS 378 Guillamón et al, 1998 

Saccharomyces cerevisiae IGC 3983 Guillamón et al, 1998 

Saccharomyces ludwigii ISA 1089 Granchi et al, 1999 

Saccharomyces paradoxus IGC 4656 Granchi et al, 1999 

Saccharomyces pastorianus IGC 4601 CBS 1538 Guillamón et al, 1998 

Shizosaccharomyces pombe ISA 1190 CECT 1375 
Granchi et al, 1999 
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Torulaspora delbrueckii ISA 1229 Granchi et al, 1999 

Zigosaccharomyces bailii IGC 5167 ISA 1149 Rowsthorne et al, 2006 

Zigosaccharomyces bisporus IGC 5335 Deak & Beuchat, 1996 

Zigosaccharomyces  rouxii IGC 3693 CBS 5714 Deak & Beuchat, 1996 

Lactobacillus brevis DSM 20054 Beneduce et al,2004 

Lactobacillus curvatus DSM 20019 Beneduce et al,2004 

Lactobacillus plantarum DSM 20174 Beneduce et al,2004 

Lactobacillus hilgardii DSM 20176 Lonnvaud-Funel et al, 1999 

Oenococcus oeni
 

DSM 20252 Nielsen et al, 1999 

Pediococcus damnosus DSM 20331 Beneduce et al, 2004 

Acetobacter aceti * Bartowski et al, 2003 

Acetobacter pasteurianus DSM 3509 Bartowski et al, 2003 

Glucanobacter oxydans NCCB 23002T Skollek,. et al, 1998 

Aspergillus niger DSM 823 Serra et al, 2003 

Botrytis cinera ** Fugelsan & Edwards, 2006 

* A espécie A. aceti foi gentilmente cedida pela Dra. D. Shuller, não possuindo referência à estirpe a que 
pertence. 
** A espécie B. cinera nunca foi utilizada em laboratório, pelo que não existe em stock. 

 

Cada par de sondas amplifica por PCR um fragmento genómico cujo tamanho é 

característico do microrganismo em estudo (Tabela 2). 

Tabela 2: Amplicão esperado cada espécie do kit e respectivo gene que o origina. 

Espécie Gene Amplicão 

Candida cantarelli 370 
Candida stellata 1052 
Candida vanderwaltii 541 
Candida vini 1041 
Issatchenkia orientalis 670 
Issatchenkia terricola 379 
Kluyveromyces marxianus 693 
Kluyveromyces thermotolerans 712 
Lodderomyces elongisporus 292 
Pichia anomala 1009 
Rhodotorula glutinis 1050 
Rhodotorula muciliaginosa 1104 
Schizosaccharomyces pombe 1020 
Debaromyces hansenii 

18S rDNA 

382 
Dekkera anomala 361 
Dekkera bruxellensis 438 
Hanseniaspora unvarum 341 
Metschnikowia pulcherrima 202 
Pichia guillermondii 

 
 

26S rDNA 

335 
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Pichia membranifaciens 339 
Saccharomyces ludwigii 238 
Torulaspora delbrueckii 386 
Zigosaccharomyces bailii 134 
Zygosaccharomyces bisporus 113 
Zygosaccharomyces rouxii 403 
Eucariotas Geral 537 
Saccharomyces bayanus 486 
Saccharomyces cerevisiae 470 
Saccharomyces paradoxus 650 
Saccharomyces pastorianus 

IGS1 

690 
Botrytis cinera rpoβ 336 
Aspergillus niger 28S rDNA 327 
Lactobacillus Spp 157 
Lactobacillus brevis 1225 
Lactobacillus curvatus 567 
Lactobacillus plantarum 583 
Lactobacillus hilgardii 245  
Oenococcus oeni 857 
Pediococcus damnosus 1284 
Procariotas Geral 194 
Acetobacer Spp. 

16S rDNA 

96 
Acetobacter aceti 156 
Acetobacter pasteurianus 

AdhA 
159 

Glucanobacter oxydans rpoβ 153 
 

 

Posteriormente foi necessário assegurar a especificidade das sondas para cada 

espécie. Para tal, fizeram-se testes de amplificação com DNA genómico extraído das 

leveduras e bactérias crescidas em culturas puras (Figura 4). Os resultados mostraram que 

as sondas desenvolvidas tinham elevada especificidade pois. Por exemplo, espécies dos 

géneros Lactobacillus, Acetobacter só amplificaram com as respectivas sondas, contudo as 

sondas gerais das bactérias amplificaram todas as espécies testadas (Figura 4). Ou seja, 

estas sondas permitem avaliar a dinâmica populacional das bactérias que fazem 

fermentação maloláctica. 
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                                    a. 
 
 
 
 
 
 

 

                                      b. 
 
 
 
 
 
 
 
                                    c. 
 

 

 

 

Figura 4. Teste de especificidade de sondas gerais em gel de agarose 1%. 
a. Sondas específicas para o género Lactobacillus; b. Sondas específicas para o género Acetobacter; c. 
Sondas gerais para procariotas. O marcador molecular usado é GeneRuler 100bp Ladder Plus (#SM0321/2/3) 
da Fermentas. 
 

As sondas exclusivas das espécies de bactérias deteriorantes do vinho foram 

avaliadas quanto à especificidade com todos os DNA genómicos dos restantes procariotas 

que integram o kit. Procurou-se obter uma única banda para cada espécie (Figura 5 e 

Figura 6), de modo a garantir alta especificidade das sondas. Nos casos indicados nas 

Figuras 4 – 6 obteve-se o amplicão previsto, sem que tivessem ocorrido hibridações não 

específicas. 
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Figura 5. Teste de especificidade da amplificação do DNA. 
Foi utilizado DNA genómico das espécies A. aceti. A. pasteurianus, G. oxydans, P. damnosus, L. brevis, L. 
curvatus, L. plantarum, L. hilgardii, E. coli e S. cerevisiae, respectivamente. As linhas 1 a 11 mostram 
amplificações com sondas específicas para L. brevis, de 12 a 22 com as sondas para L. curvatus, de 23 a 33 
as sondas desenhadas para L. plantarum e de 34 a 44 as sondas específicas de P. damnosus. O marcador 
molecular usado é GeneRuler 100bp Ladder Plus (#SM0321/2/3) da Fermentas. As amostras foram 
analisadas em geis de 1% de agarose. 

 

 
        a.                                                                                        b.    
 
 
 
 
 
 
 

 

        c.                                                                                         d.                                                             

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Teste de especificidade da amplificação do DNA. 
a. G. oxydans; b. A. aceti; c. L. hilgardii; d. A. pasteurianus. O marcador molecular usado é GeneRuler 
100bp Ladder Plus (#SM0321/2/3) da Fermentas. As amostras foram analisadas em geis de 1% de agarose. 
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No caso das leveduras, o procedimento experimental foi semelhante ao das 

bactérias. Ou seja, cada par de sondas foi optimizado em reacções de PCR individuais e só 

após esta fase é que se fizeram testes de amplificação para várias sondas em simultâneo 

(Figura 7).  

 

 

Figura 7. Teste de especificidade das sondas para as diversas espécies de leveduras em gel do HT DNA 

Labchip. 

 
Os amplicões obtidos tinham o tamanho previsto por análise bioinformática. O 

intervalo de erro na resolução dos amplicões foi aproximadamente de 10% entre os 150-

1000bp e de 15% entre 1000 – 2000bp, que corresponde à resolução do HT DNA Labchip 

da Caliper Lifesciences (Figura 7). 

 As sondas de S. paradoxus originaram duas bandas distintas, tendo sido 

extremamente difícil obter uma única banda para esta espécie, possivelmente por se tratar 

de uma levedura pertencente ao complexo Saccharomyces sensu strictu, uma espécie de 

diferenciação complexa das restantes Saccharomyces (Antonovics et al, 2005) 

A especificidade das sondas das leveduras também foi testada usando a 

metodologia adoptada para as bactérias. Ou seja, fazendo amplificações cruzadas em que 

se testou cada par de sondas contra DNA genómico de todas as espécies usadas no kit de 

diagnóstico. Procurou-se obter uma única banda referente à espécie de levedura em análise 

e minimizar hibridações não específicas (Figura 8).  
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Figura 8. Teste de especificidade das sondas de K. marxianus. 

 Os DNA genómicos utilizados foram os seguintes, aparecendo pela ordem respectiva: 1- C. cantarelii, 2- C. 
stellata, 3- C. vanderwaltii, 4- D. hansenii, 5- H. uvarum, 6- I. orientalis, 7- I. terricola, 8- K. marxianus, 9- 
K. thermotolerans, 10- L. elongisporus, 11- P.anomala, 12- P. guilliermondii, 13- P. membranifaciens, 14- S. 
bayanus, 15- S. cerevisiae, 16- S. paradoxus, 17- S.pasteurianus, 18- S. ludwigii, 19- S. pombe, 20- T. 
delbrueckii, 21- Z. bailii, 22- Z. bisporus, 23- Z. rouxii, 24- C-. O marcador molecular usado é GeneRuler 
100bp Ladder Plus (#SM0321/2/3) da Fermentas. A Figura mostra uma imagem de um gel de 1% de agarose. 

 

A Figura 8 mostra que os primers de Kluyveromyces marxianus (nº 8) não 

amplificam DNA das outras espécies, sendo, portanto, específicos para K. marxianus.  

Numa etapa subsequente aplicou-se uma mistura de todos os DNA genómicos das 

espécies representadas no kit de diagnóstico em desenvolvimento. Este teste confirmou a 

especificidade dos primers desenvolvidos, pois apenas se obteve um amplicão para cada 

espécie, com o tamanho correcto e sem hibridações não específicas (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Fragmentos resultantes da amplificação por PCR de uma mistura de DNA (2ng/µl por 

espécie) de todas as espécies representadas no kit de diagnóstico. A figura mostra uma imagem virtual 

do padrão de bandas obtido no HT DNA Labchip. 

 

Para a maioria das espécies, amplificou-se o DNA correcto (esperado), tendo a 

eficiência da amplificação sido elevada. Contudo, as sondas gerais para procariotas, A. 

aceti, C. vanderwaltii e de S. paradoxus não funcionaram de acordo com o pretendido. No 
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caso da espécie pertencente ao género Saccharomyces, observaram-se três fragmentos 

distintos cujo tamanho foi de 542, 816 e 1760 bp, respectivamente, sendo o fragmento 

pretendido de 650 bp. As sondas genéricas de procariotas, que produzem diversas bandas 

de tamanhos muito próximos, produziram um amplicão de maior intensidade com 212 bp. 

A diversidade de bandas pode ser justificada pela variabilidade inter específica de 

sequências existente no gene que codifica o rRNA 16S, onde foram desenhadas as sondas. 

Tal diversidade de DNA amplificado sugere que em determinados grupos de bactérias há 

inserção ou delecção de nucleótidos nesta região do genoma, pelo que a amplificação por 

PCR resulta em amplicões de dimensões diversas.  

As sondas da levedura Candida vanderwaltti não foram específicas pois a 

amplificação com amostras complexas de DNA (mistura de DNA genómico) resultou em 

várias bandas de vários tamanhos, sugerindo hibridação cruzada entre as sondas e DNA 

genómico (Figura 10). De facto foram detectados quatro amplicões cujos tamanhos 

variaram entre 589, 995, 1100 e 1900 bp, respectivamente. O de menor tamanho (541 bp) 

corresponde a C. vanderwaltti. 

 

 

Figura 10. Gel do HT DNA Labchip para Candida vanderwaltii para amostra DNA de cultura pura e 

amostra contendo uma mistura de DNA genómico de várias espécies.  
A imagem foi editada para evidenciar as bandas não específicas. 

 

Para a bactéria Acetobacter aceti também não se conseguiu desenhar sondas que 

originassem com um único amplicão (Figura 11). 
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Figura 11. Gel do HT DNA Labchip para a Acetobacter aceti.  
A amplificação de DNA com amostras complexas de DNA genómico resultou em várias bandas 
demonstrando baixa especificidade dos primers (pista-2). 

 

Existe, portanto, um grupo de sondas que necessita de optimização adicional de 

modo a satisfazer os requisitos de especificidades do kit de diagnóstico.  

Finalmente procurou-se determinar a sensibilidade das sondas na detecção dos 

microrganismos (Figura 12). A amplificação por PCR e posterior detecção do DNA no 

sistema LabChip de alta sensibilidade, mostrou que o kit de diagnóstico permite detectar 

DNA extraído de 5 células por mililitro, tanto de DNA preparado de culturas laboratoriais 

como de DNA extraído de mostos. Contudo, a amplificação de DNA só produziu bandas 

intensas com 5000 – 500 células por mililitro (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Amplificação por PCR de DNA genómico com sondas de S. ludwigii 
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Nas primeiras quatro pistas estão representadas de bandas resultantes da 

amplificação de S. ludwigii, com o par de sondas que lhe corresponde, a partir de uma 

mistura das mesmas com um mosto, previamente analisado e reconhecida a ausência desta 

mesma levedura no mosto original. As restantes pistas são controlos, efectuados com DNA 

de culturas puras. Em ambos os casos, a banda que assinala a presença de 5 células/ml, 

apesar de ténue, é ainda perceptível, dando indicação do limite mínimo de células que o kit 

de diagnóstico pode detectar. Foi possível constatar um gradiente de intensidade dos 

amplicões, que diminui de acordo com o número de células a partir das quais foi extraído 

DNA, até ao limite mínimo testado de 5 células/ml.  

 

Aplicação do kit de diagnóstico a uma situação real: Proof of principle. 

 

A aplicação do kit de diagnóstico desenvolvido a situações reais, com amostras complexas, 

foi feita através da reprodução em laboratório de fermentações dos cinco mostos de uvas 

das castas Maria Gomes, Bical, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Baga, em erlenmeyers de 

500 ml, isoladas nas vinhas da Bairrada. As fermentações foram realizadas de acordo com 

o descrito acima no ponto 1 do capítulo de Material e Métodos, tendo sido feitas recolhas 

de amostras das diferentes fases da fermentação. Preparou-se DNA total destas amostras e 

fizeram-se amplificações de DNA por PCR, tal como descrito anteriormente. A análise do 

DNA amplificado foi feita pelo HT DNA Labchip (Figura 13 e Figura 14). Os resultados 

mostraram que o kit tem capacidade de amplificação de um número variado de espécies de 

leveduras e bactérias presentes no mosto e confirmaram os resultados de amplificação com 

amostras de DNA genómico preparado de culturas puras crescidas em laboratório. Ou seja, 

o kit de diagnóstico pode ser aplicado com sucesso em situações reais, nomeadamente para 

monitorizar a dinâmica da microflora vínica em lagares durante a produção do vinho. 
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a.                                                           b.                                                              c. 

 
 

Figura 13. Identificação de bactérias presentes em mostos da Bairrada. 
 A presença de DNA amplificado em cada uma das pistas indicadas no gel indica a presença da respectiva 
espécie bacteriana no mosto. A Figura mostra imagens virtuais de géis de agarose obtidas pelo HT DNA 
Labchip para bactérias do mosto BB4C. a: Mosto inicial; b: Início da fermentação; c: Final da fermentação. 
 
 
 
 
a. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

Figura 14. Identificação de leveduras presentes em mostos da Bairrada. 
 A presença de DNA amplificado em cada uma das pistas indica a presença da respectiva espécie no mosto. 
A Figura mostra imagens virtuais de géis de agarose obtidas pelo HT DNA Labchip para leveduras do mosto 
BB4C. a: Mosto inicial; b: Início da fermentação; c: Final da fermentação. 
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As figuras 13 e 14 mostram os resultados de identificação de leveduras e bactérias 

em mostos da casta Baga. Nas duas primeiras fases da fermentação, mosto inicial (Mi) e 

início da fermentação (IF) o grupo de espécies detectado mantém-se estável, podendo 

ocorrer apenas uma atenuação ou aumento da intensidade das bandas (diminuição ou 

aumento do número de células das espécies respectivas). Porém, no final de fermentação é 

notório o aparecimento da espécie Saccharomyces cerevisiae, a levedura fermentativa por 

excelência, enquanto outras como Rhodotorula glutinis e Candida stellata desaparecem. 

Para os restantes mostos analisados, elaboraram-se tabelas, resumindo os dados relativos à 

detecção da microflora vínica, que se apresentam no Anexo 2. 

Observaram-se alguns casos que requerem atenção por não responderem ao padrão 

de bandas previsto inicialmente, nomeadamente Glucanobacter oxydans e Aspergillus 

niger. 

 

 

Figura 15. Gel do HT DNA Labchip para Glucanobacter oxydans com DNA do Mosto do Lagar 6. 

 

O padrão de bandas demonstrado na terceira pista da Figura 15 foi identificado 

apenas em mostos de Lagares, nomeadamente Lagares 2, 4, 5 e 6, no início e no final da 

fermentação. A bactéria G. oxydans foi detectada através do fragmento de 153 bp, no 

entanto apareceu outro fragmento de 917 bp (indicado pela seta) que resultou de 

amplificação inespecífica. 

As sondas de Aspergillus níger amplificaram DNA inespecífico em fermentações 

espontâneas e em lagares, onde em alguns casos a banda de 340 bp (específica desta 
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espécie) foi substituída por um fragmento de menores dimensões, com cerca de 172 bp 

(indicada pela seta), como está patente na terceira pista daFigura16, sendo que a segunda 

pista apresenta a banda prevista. 

 

 

Figura 16. Gel do HT DNA Labchip para Aspergillus níger para amostra com DNA extraído do mosto 

do Lagar 5. 

 

Em ambos os casos, procedeu-se à extracção da banda, correspondente ao 

fragmento inespecífico, de um gel de agarose de 0,8%. Este DNA foi posteriormente 

purificado e sequenciado, contudo não foi possível obter uma resposta conclusiva porque 

as amostras de DNA amplificado continham uma mistura de sequências que tornaram 

impossível a interpretação dos resultados de sequenciação. Portanto, o par de sondas de G. 

oxydans e A. níger terão que ser optimizados futuramente. 

As sondas de Botrytis cinera e Oenoccocus oeni, não foram validadas em 

laboratório por indisponibilidade de DNA genómico destas espécies. Porém, as sondas 

foram incluídas no kit de monitorização para a microflora vínica, e sujeitas ao rastreio de 

mostos. 

O fungo B. cinera foi, por diversas vezes, identificado nos mostos por uma banda 

com cerca de 342 bp, o que corresponde ao tamanho do fragmento esperado, validando-se 

assim a detecção deste fungo nas amostras. 
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Figura 17. Gel do HT DNA Labchip para Botrytis cinera com amostras dos Lagares 1, 2 e 3. 

 

No entanto, na Figura 17 é possível observar que existem outras bandas, ainda que 

muito ténues, com peso molecular acima do fragmento pretendido, o que confere a estas 

sondas algum carácter de inespecificifade, embora pouco significativo.  

A O. oeni, que é a bactéria fundamental da fermentação maloláctica, não foi 

detectada em nenhum dos mostos analisados(Figura 18), onde estão patentes todos os 

mostos de fermentações em lagares, sugerindo que ela não estava presente nos mostos ou 

que as sondas não são adequadas para detectar esta espécie. 

 

 

Figura 18. Gel do HT DNA Labchip para Oenococcus oeni na fase de final de fermentação (FF) nos seis 

Lagares. 
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A Figura 19 resume a diversidade e abundância das espécies detectadas para cada 

um dos mostos das diferentes castas, desde o mosto inicial até ao final da fermentação 

espontânea. O gráfico representa cada uma das espécies presentes no mosto e a sua 

evolução ao longo de cada um dos estádios da fermentação alcoólica. 

 

 

Figura 19. Dinâmica populacional da microflora vínica durante a fermentação espontânea de mostos. 
 Mi – mosto inicial; IF- início da fermentação; FF- final da fermentação. 
 

Os resultados realçam elevada diversidade de espécies bacterianas, nomeadamente 

A. pasteurianus, G. oxydans, Acetobacter Spp. e Lactobacillus Spp.. Quanto a leveduras, 

foram detectadas 22 espécies e dois fungos, nomeadamente B. cinera e A. níger. 

Verificou-se uma notória predominância da levedura M. pulcherrima, seguida pela 

H. uvarum e I. terricola, apesar de terem uma distribuição distinta, neste tipo de 

fermentações espontâneas. No mosto inicial (MI) destacaram-se Z. bailii e Z. bisporus, 

ambas com uma frequência de 82%, seguidas de R. glutinis com 77%, P. guillermondii e 

C. stellata com 62% e D. hansenii com 46%. No grupo das bactérias G. oxydans 

distinguiu-se pela sua presença em todos os mostos, assim como o grupo das Acetobacter, 

estando as espécies do género Lactobacillus ainda com menor expressão, rondando os 

77%. Dentro do grupo dos fungos, B. cinera, o fungo responsável pela deterioração das 

uvas, foi identificado em 100% dos mostos, enquanto a espécie do género Aspergillus foi 

identificado em 61% dos mostos. 
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No início da fermentação (IF) houve um manifesto crescimento populacional de 

três das mais importantes leveduras, nomeadamente H. uvarum, I. terricola, S. cerevisiae e 

T. delbrueckii, existindo apenas um pequeno decréscimo de M. pulcherrima, mas pouco 

significativo. Porém, toda a diversidade microbiana encontrada na primeira fase continuou 

patente aquando do início do catabolismo dos açúcares em etanol, havendo ainda o 

aparecimento de novas espécies como a levedura C. cantarelli e a bactéria A. pasteurianus.  

O final da fermentação espontânea realizada em laboratório é dominado por oito 

espécies, nomeadamente M. pulcherrima com uma frequência em 100% nos mostos, 

seguida de H. uvarum, I. terricola, C. stellata, S. cerevisiae, que registou a subida mais 

significativa, Z. bailii e Z. bisporus, presentes em 81% dos mostos e finalmente I. 

orientalis, com o segundo crescimento mais expressivo. Dentro das bactérias, assistiu-se a 

um pequeno crescimento da população de Lactobacillus, ao contrário de G. oxydans, que 

viu reduzida a sua expressão ao longo do processo fermentativo, porém as espécies 

Acetobacter mantiveram a dominância no grupo dos procariotas. 

Relativamente ao conjunto de espécies contaminantes, destacou-se a presença de Z. 

bailii, na maior parte dos mostos, em ambas as etapas da fermentação, enquanto que D. 

bruxellensis deteve uma presença mais discreta, nunca ultrapassando os 20%. H. uvarum, 

que pode também ser contaminante quando presente em elevadas concentrações, apareceu 

em elevada frequência nos mostos estudados. Quanto a bactérias, apenas G. oxydans e A. 

pastorianus surgem nesta categoria, porém apenas a primeira teve incidência relevante nos 

mostos estudados. 

O kit de diagnóstico foi também utilizado para monitorizar a diversidade 

microbiana em mostos vínicos de seis Lagares da região vitivinícola da Bairrada 

(Figura20). O estudo incidiu apenas em duas das três fases da fermentação alcoólica, 

nomeadamente o início (IF) e final de fermentação (FF), por indisponibilidade de amostras 

do mosto originalmente produzido pelos agricultores da região.  
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Figura 20. Gráfico da dinâmica populacional da fermentação de mostos em lagares da Bairrada. 

 
De novo, foi perceptível elevada variabilidade de espécies, que incluiu cinco 

bactérias distintas, o que representa uma ascensão significativa na diversidade bacteriana, 

vinte e quatro leveduras e dois fungos, para os quais foram desenhadas sondas específicas. 

Observou-se também maior incidência de algumas espécies em ambas as etapas, seja IF ou 

FF, com D. hansenii, H. uvarum, I. orientalis, I. terricola, M. pulcherrima, P. 

guillermondii, T. delbrueckii, Z. bailii e Z. bisporus nas leveduras e G. oxydans e as 

Acetobacter nos procariotas, com uma frequência de 100%. 

Analisando individualmente cada uma das fases, para além das já mencionadas 

anteriormente, C. stellata e R. glutinis foram identificadas em 100% das amostras 

estudadas, K. thermotolerans e S. cerevisiae em 83%, S. ludwigii e C. cantarelli em 67% 

dos mostos no início de fermentação. 

O grupo dos procariotas teve mais expressividade nos mostos de lagares, em que 

espécies do género de Acetobacter e G. oxydans dominaram ambas as fases da 

fermentação, surgindo novas espécies de Lactobacillus como L. brevis e L. curvatus, este 

último apenas presente no final de fermentação. A. pasteurianus foi novamente detectada, 

mas apenas num pequeno número de mostos (17%). 

No final da fermentação não se observou grande alteração na diversidade das 

espécies, notando-se um claro crescimento na população de S. cerevisiae, estando presente 

em todos os mostos FF. C. cantarelli subiu 17% e apareceu pela primeira vez K. marxianus 



 

 
39 

em17% dos mostos e a bactéria L. plantarum em 67% dos mostos. Registaram-se ainda 

algumas diminuições na frequência com que algumas espécies surgiram na fase final da 

fermentação, tais como R. glutinis com uma queda de 50%, seguida de C. stellata e K. 

thermotolerans com perdas de 17%. Os fungos também diminuíram à medida que o teor 

alcoólico aumentou. 

Das espécies deteriorantes do vinho, Z. bailii foi a levedura predominante, no 

entanto D. bruxellensis apareceu mais frequentemente nos lagares (50%) em mostos IF, 

diminuindo ligeiramente para valores 32% em FF. 

Uma análise mais detalhada às duas fases da fermentação, realizado em Lagares, 

(Figura 21), evidenciou o dinamismo populacional de algumas leveduras durante a 

fermentação. Isto é, observou-se um gradiente de intensidade de bandas de DNA, 

sugerindo alterações no número de células das várias espécies durante a fermentação dos 

mostos. Estes dados não são quantitativos mas sugerem que a aplicação de metodologias 

quantitativas, nomeadamente o PCR quantitativo, deverá detectar diferenças significativas 

na dinâmica populacional durante a fermentação. No Anexo 1, encontram-se os resultados 

correspondentes aos Lagares, obtidos com o HT DNA Labchip. 

Através do programa DataViewer (Caliper LifeSciences) elaborou-se um padrão de 

bandas para algumas das espécies detectadas nos mostos, integrando a banda obtida no IF e 

no FF de cada Lagar. Assim, na Figura21 estão patentes os resultados obtidos para três 

leveduras, que apresentaram um quadro de amplicões mais interessante do ponto de vista 

de fermentativo. 
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Figura 21. Geles resultantes do HT DNA Labchip. 
 

 

O painel-A refere-se a Pichia guillermondii e evidencia diferenças entre as duas 

etapas da fermentação alcoólica nos seis lagares. A intensidade dos amplicões é, de um 

modo geral, mais forte no IF, desvanecendo no FF. Porém, nos Lagares 1 e 4, P. 

guillermondii parece manter o nível populacional nas amostras. O painel-B refere-se a S. 

cerevisiae, que é a levedura dominante no final da fermentação. Com excepção do Lagar 3, 

onde não existe registo desta espécie em IF, a mesma foi detectada em todas as etapas da 

fermentação para os restantes lagares. Em geral, a intensidade da respectiva banda de DNA 

é mais forte no FF, embora no Lagar 2 pareça existir um equilíbrio populacional para esta 

levedura. O painel-C refere-se a H. uvarum. Neste caso não são visíveis alterações na 

intensidade dos amplicões, sugerindo estabilidade populacional. 
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Validação do kit de diagnóstico microbiano. 

 

O grupo de microrganismos enológicos seleccionado para validar o kit de 

diagnóstico desenvolvido neste estudo satisfez os requisitos de heterogeneidade e de 

dinâmica populacional que eram importantes para obter informação sobre a capacidade do 

kit discriminar e avaliar variações nas espécies de comunidades microbianas complexas. 

Por outro lado, as sondas desenvolvidas produziram fragmentos de DNA genómico de 

tamanhos distintos, permitindo uma fácil diferenciação entre espécies numa matrix de 

agarose. Contudo, algumas sondas produziram amplicões de tamanhos ligeiramente 

diferentes dos previstos bioinformaticamente. Por exemplo, os amplicões de C. vini, K. 

thermotolerans, P. anomala, R. glutinis e S. pombe têm tamanhos que diferem cerca de 78 

bp, 49bp, 88bp, 87bp e 88bp, respectivamente, do amplicão esperado. Esta variação situou-

se entre 2 a 40bp para as outras espécies. Apesar destes desvios, o tamanho dos amplicões 

situou-se dentro do intervalo de erro previsto para o HT DNA Labchip, pelo que os 

produtos de PCR identificam inequivocamente as espécies em causa. 

Para algumas espécies, nomeadamente C. vanderwaltii, S. paradoxus, A. aceti, G. 

oxydans e A. níger, não foi possível obter sondas específicas, nem em laboratório nem com 

amostras reais. Estas sondas terão que ser optimizadas, procurando melhorar os parâmetros 

de amplificação de DNA por PCR. 

A especificidade das restantes sondas foi validada com amostras complexas de 

DNA, em que se avaliou a hibridação cruzada das sondas e a amplificação não específica 

de fragmentos de DNA. Os resultados das Figuras 4-9 mostram inequivocamente que as 

sondas que foram desenvolvidas para cada espécie amplificam fragmentos de DNA 

específicos, de acordo com as sequências de DNA genómico disponíveis no GeneBank 

online. Ou seja, as sondas hibridam a penas com o seu DNA alvo. 

O limite de detecção num procedimento analítico é a menor quantidade de um 

determinado composto que pode ser detectado numa amostra. A capacidade de detectar 

com precisão esse composto na amostra, mesmo em concentrações extremamente baixas, é 

extraordinariamente importante em termos de validação de um qualquer método analítico 

em desenvolvimento (http://www.fda.gov/CDER/guidance/ichq2a.pdf). Deste modo, os 

resultados obtidos mostraram que o limite de detecção do kit de diagnóstico microbiano é 5 

células/ml. O gradiente de intensidade de bandas perceptível pode ser revelador de uma 
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possível proporcionalidade entre a concentração de células numa amostra e a intensidade 

da banda que surge no gel, o que de alguma forma permite avaliar comparativamente a 

população de uma determinada espécie em duas fases distintas de um processo, contudo 

esta quantificação necessita de ser validada. 

Fermentação Espontânea 

 

A fermentação de vinhos feita através de métodos tradicionais (sem pré-inóculos) 

está bem documentada, não sendo resultante da acção de apenas uma espécie de levedura 

ou estirpe. De facto, o produto final resulta de uma acção combinada de uma população 

heterogénea de leveduras, que crescem com diferentes taxas de sucesso ao longo do 

processo fermentativo (Lopes et al, 2002). Em geral, as leveduras predominam durante a 

fermentação alcoólica., onde o pH baixo e o conteúdo nutricional do mosto favorece o seu 

crescimento (Mills et al, 2002). 

Os resultados obtidos com o kit de diagnóstico microbiano estão de acordo com os 

descritos na literatura e indicam que as espécies dominantes nas fases iniciais de 

fermentação são, em geral, não- Saccharomyces ( Fleet, 2003). Por exemplo, em 

fermentações espontâneas identificaram-se M. pulcherrima, H. uvarum, C. stellata, I. 

terricola, P. guillermondii.  

Existe uma clara predominância das espécies não-Saccharomyces em todas as fases 

da fermentação do vinho, mesmo no final, onde as concentrações de etanol são mais 

elevadas. A temperatura a que ocorre a fermentação é determinante para a constituição da 

população microbiana, e as espécies não- Saccharomyces revelam maior tolerância a níveis 

elevados de etanol quando sujeitas a temperaturas que rondam os 15-20ºC, permitindo que 

populações de espécies dos géneros Hanseniaspora e Candida cresçam até igualar a 

população de Saccharomyces cerevisiae (Fleet, 2003). As fermentações em laboratório 

decorreram à temperatura ambiente, que oscilou entre o período nocturno e diurno, 

podendo atingir a gama de temperaturas referidas por Fleet, o que pode justificar o facto da 

grande incidência das espécies anteriormente referidas na fase final da fermentação. 

Os mostos analisados estavam contaminados com o fungo Botrytis cinera. Em 

geral, mostos contaminados com este fungo dispõem maior conteúdo de açúcares iniciais, 

o que poderá explicar a presença de leveduras de menor poder fermentativo, 

nomeadamente espécies do género Candida e bactérias do género Acetobacter (Mills et al, 
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2002). Esta hipótese suporta os dados das fermentações espontâneas, pois as aceto-

bactérias foram detectadas em todas as fases da fermentação, sempre com uma frequência 

acima dos 90%, tal como acontece com a espécie C. stellata que atingiu 80% de frequência 

em mostos do final da fermentação. 

Saccharmomyces cerevisiae foi identificada na maior parte dos mostos no final de 

fermentação, porém não dominou esta fase do processo, partilhando o metabolismo dos 

açúcares com outras espécies fermentativas. Ciani e colegas (2006), mostraram interacções 

importantes entre leveduras vínicas em culturas mistas, incluindo S. cerevisiae e leveduras 

não- Saccharomyces, como H. uvarum, T. delbrueckii e K. thermotolerans. Este estudo 

mostrou que as leveduras não- Saccharomyces têm uma forte influência na cinética das 

fermentações vínicas. Culturas mistas têm uma taxa fermentativa mais baixa quando 

comparadas com culturas puras de S. cerevisiae, e esta levedura nunca atinge um nível 

populacional tão elevado em culturas mistas como em culturas puras. Este estudo 

demonstrou ainda que fermentações decorridas a temperaturas baixas, cerca de 15ºC, são 

favoráveis a H. uvarum até fases mais avançadas da fermentação, levando a que ocorram 

amuos de fermentação, indicados pela presença final de resíduos de açúcares. Estas 

hipóteses justificam a grande variabilidade de espécies que estão presentes no final da 

fermentação, juntamente com Saccharomyces cerevisiae. 

Relativamente às leveduras contaminantes, Zygosaccharomyces bailii foi a que 

mais se destacou, aparecendo em praticamente todos os mostos durante todo o processo, 

enquanto que Dekkera bruxellensis nunca atingiu os 20%. Apesar de Z. bailii não competir 

eficientemente com S. cerevisiae, tem uma taxa de crescimento mais baixa (Fernandes et 

al, 1997), toda a conjectura descrita anteriormente, para as fermentações espontâneas 

realizados em laboratório, permitiu a persistência desta levedura em todos os mostos, 

mesmo até ao final da fermentação. Isto pode explicar-se pela sua capacidade de tolerar 

elevadas concentrações de etanol e pela disponibilidade de açúcares a metabolizar.  

 

Fermentação em Lagares 

 
A recolha de amostras de mostos de lagares permitiu fazer a monitorização da 

microflora responsável pelo bouquet do vinho da Bairrada. Estes lagares não utilizaram 

leveduras industriais na produção de vinho, pelo que toda população microbiana é 
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autóctone desta região vitivinícola. Estudos anteriores mostraram que Saccharomyces 

cerevisiae não é uma levedura habitualmente encontrada na película das uvas, apenas em 

casos em que estas se encontram danificadas (Martini, 1993), contudo reside no 

equipamento utilizado nos lagares no manuseamento do mosto das uvas, e pode mesmo ser 

encontrada ao longo de vários anos nas cubas dos lagares, fazendo parte da microflora 

residente dos lagares (Le Jeune et al, 2006). Nos mostos recolhidos de lagares 

identificaram-se duas espécies pertencentes ao género Saccharomyces, S. cerevisiae e S. 

ludwigii, e diversas espécies não- Saccharomyces, igualmente dominantes. Novamente, 

não se verificou um domínio total das espécies Saccharomyces, pelo que a capacidade das 

estirpes de S. cerevisiae se sobreporem às restantes leveduras dependerá fortemente das 

características das não- Saccharomyces e Saccharomyces presentes na comunidade natural 

( Lopes et al, 2002).  

A biodiversidade registada em lagares foi superior à encontrada nas fermentações 

em laboratório, tendo existido maior diversidade de leveduras no final da fermentação. 

Destacaram-se as espécies Debaryomyces hansenii e Torulaspora delbrueckii, que foram 

detectadas na totalidade dos mostos. T. delbrueckii tem sido estudada pelo seu poder 

fermentativo, pelas características positivas que confere a vinhos botritizados, e por 

elevada resistência a condições de stress (Hernández- Lopez et al, 2006). É uma excelente 

candidata para fermentos comerciais e para produzir inóculos de culturas mistas com S. 

cerevisiae para fermentar vinhos com elevado teor de ácido acético, diminuindo este 

composto em solução (Bely et al, 2007). Quanto a Debaryomyces hansenii, trata-se de uma 

levedura que se desenvolve em variadíssimas condição ambientais, possui a capacidade de 

utilizar cinco fontes de carbono diferentes e tem reconhecido poder fermentativo (Petersen 

& Jespersen, 2004) e é viável no final da fermentação. 

Há evidencias na literatura de que B. cinera e Aspergillus Spp. produzem 

metabolitos que retardam o crescimento de algumas leveduras durante a fermentação, 

porém existem leveduras que exibem actividade anti-fúngica, tais como M. pulcherrima, 

várias espécies de Candida, Pichia, Cryptococcus e algumas Saccharomyces e 

Zygosaccharomyces (Fleet, 2003). De facto, estas espécies foram prevalentes durante toda 

a fermentação.  

Candida stellata destacou-se também nos lagares analisados. Estes resultados estão 

de acordo com os de outros estudos que mostraram que esta levedura é frequentemente 
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detectada em mostos (Cocolin et al, 2002), pois possui tolerância ao etanol semelhante à de 

S. cerevisiae (Fleet, 2003).  

A microflora bacteriana dos lagares foi mais diversificada do que a que foi 

detectada anteriormente na película das uvas. Para além das Acetobacter e Glucanobacter 

oxydans, as bactérias pertencentes ao género Lactobacillus tiveram maior impacto, e 

diferenciam-se três espécies importantes, nomeadamente L. brevis, L. curvatus e L. 

plantarum, bactérias que podem ser prejudiciais para a qualidade do vinho, pelas suas 

propriedades contaminantes (Louvaud-Funel, 1999). 

Oenococcus oeni, o procariota responsável em grande parte pela fermentação 

maloláctica, não foi detectado pelo kit de diagnóstico. Porém, a fermentação secundária 

ocorre duas a três semanas depois de terminar a fermentação alcoólica e S. cerevisiae inibe 

o crescimento de O. oeni. A morte das células de S. cerevisiae liberta nutrientes 

disponibilizando-os para a comunidade de bactérias lacto-ácidas emergente (Fleet, 2003). 

A não detecção de O. oeni pode dever-se à presença de pequenas quantidades de células na 

fase da fermentação em que foram recolhidas as amostras testadas. 

Da observação da dinâmica populacional (Figura 21) foi perceptível a flutuação da 

população de Pichia guillermondii ao logo das diferentes fases da fermentação nos 

Lagares, bem como a evolução de S. cerevisiae, que em geral aumenta a sua 

expressividade no final de fermentação. Hanseniaspora uvarum manteve, aparentemente, 

uma população estável durante toda a produção de etanol. 
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Neste projecto desenvolvemos e validamos com sucesso um kit de diagnóstico 

microbianos para identificação de leveduras e bactérias em amostras de DNA complexas. 

A extracção do DNA genómico directamente de mostos garantiu que as leveduras e 

bactérias de interesse enológico foram correcta e eficazmente monitorizadas, em tempo 

útil, o que não acontece com os métodos microbiológicos clássicos de cultivo de 

microrganismos em meios sintéticos. O kit permitiu monitorizar parte do microbioma dos 

mostos da Bairrada de diversas Castas. Os resultados mostraram pela primeira vez o grupo 

de leveduras dominantes dos mostos da Bairrada, que são em parte responsáveis pelo 

bouquet dos vinhos desta região. Metschnikowia pulcherrima, Hanseniaspora uvarum, 

Issatchenkia terricola, Issatchenkia orientalis, Pichia guillermondii, Rhodotorula glutinis, 

Debaryomyces hansenii, Torulaspora delbrueckii, Zygosaccharomyces bailii e 

Zygosaccharomyces bisporus foram as leveduras não-Saccharomyces mais representativas 

e Saccharomyces cerevisiae foi a levedura mais importante, mas Saccharomyces ludwigii 

também foi encontrada frequentemente em Lagares da Bairrada. 

O kit de diagnóstico possui grande flexibilidade e pode ser melhorado e alargado a 

outras espécies. Os resultados mostram que a tecnologia é robusta e que pode ser aplicada 

na clínica e na indústria agro-alimentar. No futuro, seria também importante optimizar 

sondas para Acetobacter aceti, Candida vanderwaltii e Saccharomyces paradoxus e 

estabelecer os testes de especificidade para as sondas de Oenoccocus oeni e Botrytis cinera 

dentro dos parâmetros que foram usados para as restantes sondas. Estudos de 

metagenómica em curso no Biocant estão a revelar novas espécies de interesse enológico 

nos mostos da Bairrada e será interessante incluir sondas para detecção destas espécies 

numa versão mais avançada do kit de diagnóstico desenvolvido neste estudo. Por exemplo, 

sondas para Pichia fermentans, Aureobasidium pullulans, Cryptococcus oeirensis, 

Candida xestobii ou Candida apiola e os fungos Cladosporium Spp. e Penicillium Spp.  
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Anexo 1:Geles HT DNA Labchip dos Lagares 
 

 

Figura 22: Gel HT DNA Labchip do IF do 07L1. 

 

 

 

Figura 23: Gel HT DNA Labchip do FF do 07L1. 
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Figura 24: Gel HT DNA Labchip do IF do 07L2. 

 

 

 

Figura 25: Gel HT DNA Labchip do FF do 07L2. 
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Figura 26: Gel HT DNA Labchip do IF do 07L3. 

 

 

 

Figura 27: Gel HT DNA Labchip do FF do 07L3. 
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Figura 28: Gel HT DNA Labchip do IF do 07L4. 

 

 

 

Figura 29: Gel HT DNA Labchip do FF do 07L4. 
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Figura 30: Gel HT DNA Labchip do IF do 07L5. 

 

 

 

Figura 31: Gel HT DNA Labchip do FF do 07L5. 
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Figura 32: Gel HT DNA Labchip do IF do 07L6. 

 

 

 

Figura 33: Gel HT DNA Labchip do FF do 07L6. 
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Anexo 2: Tabelas de identificação de microflora de mostos da 
Fermentação Espontânea. 
 

Tabela 3: Microflora identificada no Mosto Inicial da Fermentação Espontânea. (+) presença; (-) 

ausência. 

Espécie/Género 
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1
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3
C
 

B
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C
 

B
B
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C
 

Acetobacter Spp. +  +  +  +  + +   +  +  +  +  + +   + 

Acetobacter aceti  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Acetobacter pasteurianus  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Glucanobacter oxydans  +  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Lactobacillus Spp  -  + +  +  +  -  +  +  +  +  +  -  + 

Lactobacillus brevis  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Lactobacillus curvatus  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Lactobacillus hilgardii  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Lactobacillus plantarum  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Oenococcus oeni  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Pediococcus damnosus  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

16S C+  +  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Candida cantarelli  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Candida stellata  -  - +  +  -  -  -  +  +  +  +  +  + 

Candida vanderwaltii  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Candida vini  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Debaryomyces hansenii  -  - +  +  -  -  -  -  +  +  +  +  - 

Dekkera anomala  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Dekkera bruxellensis  -  - - -  -  -  -  -  -  -  -  +  - 

Hanseniaspora uvarum   +  - +  +  -  -  -  +  +  +  +  +  + 

Issatchenkia orientalis  -  - +  +  -  -  -  +  -  -  +  -  + 

Issatchenkia terricola  +  - +  +  -  -  -  +  +  +  +  +  + 

Kluyveromyces marxianus  -  - +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Kluyveromyces thermotolerans  -  - -  +  -  -  -  +  -  -  +  +  - 

Lodderomyces elongisporus  -  - -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  - 

Metschnikowia pulcherrima  +  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Pichia anomala  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Pichia guillermondii  +  - +  +  -  -  -  -  +  +  +  +  + 

Pichia membranifaciens  +  - -  -  -  -  -  +  -  +  -  -  - 

Rhodotorula glutinis  +  + +  +  -  -  -  +  +  +  +  +  + 

Rhodotorula mucilaginosa  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saccharomyces bayanus  -  - -  -  -  -  -  -  -  - -   - -  

Saccharomyces cerevisiae  -  - -  -  -  -  -  -  -  - -   - -  

Saccharomyces paradoxus  -  - -  -  -  -  -  -  -  - -   - -  

Saccharomyces pastorianus  -  - -  -  -  -  -  -  -  - -   - -  

Saccharomyces ludwigii  -  - -  -  -  -  -  -  -  - -   - -  

Schizosaccharomyces pombe   -  - -  +  -  -  -  -  -  - -   - +  
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Torulaspora delbruekii  -  - +  +  -  -  -  +  -  - -   -  + 

Zigosaccharomyces bailii  +  - +  +  +  -  +  +  +  + +   +  + 

Zigosaccharomyces bisporus  +  - +  +  +  -  +  +  +  +  +  +  + 

Zigosaccharomyces rouxii  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Botrytis cinera  +  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Aspergillus niger  +  + + +  -  -  -  +  -  +  +  -  + 

 

 

 

Tabela 4: Microflora identificada no Início da Fermentação para mostos da Fermentação Espontânea. 
(+) presença; (-) ausência. 

Espécie/Género 
B
M
2
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i2
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R
1
C
 

B
T
1
C
 

B
B
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C
 

B
B
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C
 

B
B
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C
 

Acetobacter Spp. + - + + + + - + + +  + +   + 

Acetobacter aceti - - - - - - - - - -  -  -  - 

Acetobacter pasteurianus - - - - - - - - - +  -  -  - 

Glucanobacter oxydans + - + + + + - - + +  +  +  + 

Lactobacillus Spp - - - - + - - - + +  +  +  - 

Lactobacillus brevis - - - - - - - - - -  -  -  - 

Lactobacillus curvatus - - - - - - - - - -  -  -  - 

Lactobacillus hilgardii - - - - - - - - - -  -  -  - 

Lactobacillus plantarum - - - - - - - - - -  -  -  - 

Oenococcus oeni - - - - - - - - - -  -  -  - 

Pediococcus damnosus - - - - - - - - - -  -  -  - 

16S C+ + + + + + + + + + +  +  +  + 

Candida cantarelli - - - - - - - - - +  -  -  - 

Candida stellata + - - - + - - - + +  +  +  + 

Candida vanderwaltii - - - - - - - - - -  -  -  - 

Candida vini - - - - - - - - - -  -  -  - 

Debaryomyces hansenii - - - - + - - - - +  -  -  - 

Dekkera anomala - - - - - - - - - -  -  -  - 

Dekkera bruxellensis - - - - - - - - - -  -  -  - 

Hanseniaspora uvarum  + - + + + + + - + +  +  +  + 

Issatchenkia orientalis + - - - + - - - - -  - - +  

Issatchenkia terricola + + + + + + - - + +  +  +  + 

Kluyveromyces marxianus - - - - + - - - - -  -  -  + 

Kluyveromyces thermotolerans - - - - + - - - - -  -  -  - 

Lodderomyces elongisporus - - - - - - - - - -  -  -  - 

Metschnikowia pulcherrima + - + + + + + + + +  +  -  + 

Pichia anomala - - - - - - - - - -  -  -  - 

Pichia guillermondii + - - + + - - - + +  -  -  + 

Pichia membranifaciens - - - - - + - - - -  -  -  - 

Rhodotorula glutinis + - - + + - - - + +  +  +  + 

Rhodotorula mucilaginosa - - - - - - - - - -  -  -  - 

Saccharomyces bayanus - - - - - - - - - -  -  -  - 

Saccharomyces cerevisiae + - - - - - - - - -  +  -  - 

Saccharomyces paradoxus - - - - - - - - - -  -  -  - 

Saccharomyces pastorianus - - - - - - - - - -  -  -  - 
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Saccharomyces ludwigii - - - - - - - - - -  -  -  - 

Schizosaccharomyces pombe  - - - - - - - - - -  -  -  - 

Torulaspora delbruekii + - + - + - - - - +  -  -  + 

Zigosaccharomyces bailii + - + - + + + - - -  -  +  + 

Zigosaccharomyces bisporus + - + + + - + + - +  -  +  + 

Zigosaccharomyces rouxii - - - - - - - - - -  -  -  - 

Botrytis cinera + + + + + - - - - +  +  -  + 

Aspergillus niger  + - - + + - + - + -  + +  + 

 

 

Tabela 5: Microflora identificada no Final da Fermentação para mostos da Fermentação Espontânea. 
(+) presença; (-) ausência. 

Espécie/Género 
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Acetobacter Spp. + + + + + - + + + + + 

Acetobacter aceti - - - - - - - - - - - 

Acetobacter pasteurianus - - - - - - - - - - - 

Glucanobacter oxydans + - + - + - + + + + + 

Lactobacillus Spp + + + + + - + + + + - 

Lactobacillus brevis - - - - - - - - - - - 

Lactobacillus curvatus - - - - - - - - - - - 

Lactobacillus hilgardii - - - - - - - - - - - 

Lactobacillus plantarum - - - - - - - - - - - 

Oenococcus oeni - - - - - - - - - - - 

Pediococcus damnosus - - - - - - - - - - - 

16S C+ + + + + + + + + + + + 

Candida cantarelli - - - - - - - - - - -  

Candida stellata + + + + + - + + + + -  

Candida vanderwaltii - - - - + - - - - - -  

Candida vini - - - - + - - - - - -  

Debaryomyces hansenii - - - + + - - + - - -  

Dekkera anomala - - - - - - - - + - -  

Dekkera bruxellensis - + - - - - - - + - -  

Hanseniaspora uvarum  + + + + + - + + + + +  

Issatchenkia orientalis + + + + + - + + + +  + 

Issatchenkia terricola + + + + + - + + + +  + 

Kluyveromyces marxianus - - - - - - - - - -  - 

Kluyveromyces thermotolerans - - + + + - - - - -  - 

Lodderyomyces elongisporus - - - - - - - - - -  - 

Metschnikowia pulcherrima + + + + + + + + + +  + 

Pichia anomala - - - - - - - - - -  - 

Pichia guillermondii - - - + + - - - - -  + 

Pichia membranifaciens - - - - - - - + - +  - 

Rhodotorula glutinis + - + + + - - + + -  - 

Rhodotorula mucilaginosa - - - - - - - - - -  - 

Saccharomyces bayanus - - - - - - - - - -  - 

Saccharomyces cerevisiae + + + + + - - + + +  + 

Saccharomyces paradoxus - - - - - - - - - -  - 

Saccharomyces pastorianus - - - - - - - - - -  - 
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Saccharomyces ludwigii - - - - - - - - - -  - 

Schizosaccharomyces pombe  - - - - - - - - - -  - 

Torulaspora delbruekii - - + - - - - - - -  + 

Zigosaccharomyces bailii + - + + + + + + + +  + 

Zigosaccharomyces bisporus + - + + + + + + - +  + 

Zigosaccharomyces rouxii - - - - - - - - - -  - 

Botrytis cinera - + - + + - - - + +  + 

Aspergillus niger  + - - - + - - - + +  + 

Nota: os mostos BM1C e BB1C sofreram amúo de fermentação, não terminando o processo, pelo que não foi 

possível recolher dados. 
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