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Estudiosos acreditam que a bebida surgiu ao acaso, já que as uvas colhidas e 
armazenadas poderiam sofrer os efeitos da fermentação e tornar-se um vinho. 
As primeiras vinhas foram, provavelmente, plantadas onde hoje se localiza a 
junção entre Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque e Geórgia. A primeira 
evidência inequívoca de vinificação intencional foi encontrada nas 
representações de prensas de vinho no Egito. Por meio de reações 
bioquímicas são produzidos diversos compostos químicos que fazem do vinho 
um sistema complexo. Dentre estes se destacam o etanol, o glicerol, álcoois 
superiores, ácidos orgânicos, compostos fenólicos, compostos aromáticos, 
ésteres, aldeídos e as cetonas. Na produção de vinhos e bebidas fermentadas, 
a fermentação é realizada por leveduras que convertem moléculas de 
carboidratos (açúcares) em etanol, gás carbônico e energia. As leveduras 
utilizadas são do gênero Saccharomyces, destacando a espécie S. ellipsoideus 
(ou vini ou cerevisae). O presente estudo teve como principal objetivo a 
produção de vinho a partir da uva Isabel, em processo de batelada. Este foi 
realizado por alunos do curso técnico em química da Escola Técnica Estadual 
Professor Agamemnon Magalhães (ETEPAM), através de pesquisas 
bibliográficas e ensaios experimentais em escala de produção artesanal no 
Laboratório de Microbiologia.O desenvolvimento ocorreu em três etapas: a 
primeira compreendeu a aquisição de matéria-prima: uva Isabel, na segunda 
formulação, determinações analíticas de pH e acidez, e por fim, a 
pasteurização. As uvas passaram por um processo de lavagem em água 
corrente para a remoção de sujidades grosseiras, sanitização com água 
clorada a 200 ppm por 15 minutos e seleção da matéria-prima, maceração e 
formação do mosto. Este foi preparado em uma cuba de fermentação em PVC 
adaptada com uma saída acoplada à mangueira plástica para eliminar o gás 
carbônico da fermentação, sem a entrada de oxigênio. O inóculo 
(Saccharomyces cerevisiae) foi adicionado ao mosto em concentração de       
10 g.L-1, a polpa apresentou pH 3, a teor de sólidos solúveis totais de 13°Brix, 
sendo necessário adicionar sacarose ao mosto para elevar o teor alcoólico da 
bebida. A temperatura da fermentação foi em torno de 27 °C, por período de 3 
dias de processo, até atingir a estabilização da fermentação alcoólica. A acidez 

inicial do mosto foi de 140 mEq.L-1 mas diminuindo para no 60 mEq.L-1 no 
decorrer da fermentação, cujo valor se encontra dentro do estabelecido pelo 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para vinhos de 
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mesa e fino, entre 40 e 130 mEq.L-1. As principais características de qualidade 
avaliadas na fermentação foram o pH e a temperatura. Os comportamentos do 
pH e da acidez apresentaram-se correlacionados, pois a variação de pH 
influenciou na acidez do mosto. Os resultados evidenciaram que a 
concentração de acidez apresentou-se conforme legislação pertinente. 
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