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A produção de vinho era importante em várias civilizações da Antiguidade. A imagem maior, de uma pintura encontrada na tumba 
do sacerdote Nakht, mostra a coleta de uva no Egito antigo, há cerca de 2,4 mil anos. Os egípcios tinham seu deus do vinho,  
das festas e do prazer, Osíris, assim como os gregos (Dionísio) e os romanos (Baco, no detalhe)
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 ...E SE DIONÍSIO 

      SOUBESSE QUÍMICA?
A poesia da fermentação e da  
produção das bebidas alcoólicas

Os habitantes do antigo Egito ficavam maravilhados com o sabor 
e os efeitos de um suco de frutas deixado ao ar. A alegria e o pra-
zer que sentiam – e que não entendiam – só poderia ser uma dá-
diva dos deuses para amenizar as agruras da vida na Terra. Osíris, 

para os egípcios; Dionísio, para os gregos; Baco, para os romanos. 
Esses eram os deuses do vinho, das festas, do lazer e do prazer.

Isso ocorria 5 mil anos a.C. e foi somente em 1860 que um micro-
biologista francês, Louis Pasteur (1822-1895), demonstrou que não eram 

os deuses, mas sim as células de um fungo denominado popularmente le-
vedura que operavam esse milagre. O experimento dele foi muito simples. Fer-
veu um suco de uva que estava em franca fermentação e observou que a borbu-
lha cessava devido à morte das células. Nascia, assim, a bioquímica, ou seja, a 
química da vida e, com ela, as noções de que as reações químicas poderiam 
ocorrer em condições compatíveis com a vida, isto é, na temperatura, no grau de 
acidez (pH) e na pressão das células vivas. >>>

A humanidade deve muito a um fungo formado por uma única célula: a le-

vedura. Sem esse micro-organismo, não teríamos boa parte do pão que, ao 

longo dos tempos, alimentou populações mundiais, nem o vinho, nem outras 

bebidas alcoólicas, incluindo nossa cachaça. 

Há milhares de anos, a química realizada por essa simples célula traz aos 

humanos não só alimento, mas também conforto e alegria de viver. 

Nas próximas páginas, faremos uma viagem pela química mais poética 

que se conhece e pelas obras-primas que dela resultam.

Anita D. Panek
Departamento de Bioquímica, Instituto de Química,

Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Química da célula_As técnicas usadas em labora-
tório para que uma reação ocorra (por exemplo, aqueci-
mento ou adição de ácido) não se aplicavam às reações 
químicas da vida. 

Como, então, funcionava a química da célula? 
Os químicos alemães e irmãos, Hans Ernst (1851-1902) 

e Eduard Buchner (1860-1917), demonstraram a presença 
de enzimas – que agem como um ‘acelerador’ das reações, 
ou seja, como um catalisador, no vocabulário da química 
– ao observar que uma pasta feita de células de levedura 
trituradas – portanto, após destruição da estrutura celular 
– continuava fermentando e produzindo gás carbônico 
(CO2), quando conservada em sacarose (tipo de açúcar). 

Em meados do século passado, a bioquímica eclodia 
em todo seu esplendor. O que freou seu desenvolvimen-
to – quando a comparamos com outras ciências, como a 
geografi a ou matemática, muito mais antigas – foram di-
fi culdades técnicas de laboratório. Trata-se de uma ciên-
cia eminentemente experimental. Nada pode ser inferi-
do, e as quantidades dos componentes, nas células, são 
diminutas. Por isso, somente em 1940, foi demonstrada 
a glicólise, a sequência de reações que ocorre em animais, 
plantas e micro-organismos. 

Nos seres vivos, a molécula de glicose, com seis átomos 
de carbono, é degradada em uma sequência de 10 reações 
catalisadas por enzimas, formando duas moléculas de 
ácido pirúvico, constituído, por sua vez, por três átomos 
de carbono. A energia liberada pela ‘queima’ da glicose 
é conservada, pela célula, sob a forma de uma molécula, 
denominada ATP (adenosina trifosfato).

No caso da fermentação alcoólica, as reações ocorrem 
em ausência de oxigênio, e parte da molécula do ácido 
pirúvico (mais especifi camente, o piruvato), na presença 
de outras substâncias (a adenosina bifosfato), é converti-
da em álcool (etanol), gás carbônico e água, além de ATP.

Poesia da produção_A história da produção de vi-
nho acompanha o desenvolvimento das civilizações. Acre-
dita-se que o vinho era produzido na Mesopotâmia cerca 
de 6000 a.C. – Cleópatra, por exemplo, gostava muito de 
vinho feito de tâmaras. 

A colonização pelos romanos espalhou a fabricação 
pelo Mediterrâneo, fazendo com que fosse consumido 
em toda a Europa, já em 1000 a.C. Chegou até a Amé-
rica do Sul em 1600, sendo Argentina e Chile os maiores 
produtores. As primeiras vinhas foram trazidas, para o 
Brasil, pelos imigrantes italianos que vieram trabalhar 
nas lavouras de café. O vinho representou para eles o 
elo com as tradições e a força para continuar lutando.

A fabricação do vinho é a química mais poética que se 
conhece. Os vinhedos devem receber o sol pela manhã e 
uma leve brisa à tarde, para que as uvas amadureçam 
secas, evitando a proliferação de fungos. A colheita deve 

ocorrer nas primeiras horas da manhã quando ainda co-
bertas de orvalho. O momento correto é quando toda a 
sacarose (outro tipo de açúcar) estiver transformada em 
glicose e frutose. Nesse ponto, o grau de acidez da uva 
diminui. Só no caso de vinhos doces, como o Sauternes, 
as uvas são deixadas no pé, até que murchem por conta 
do fungo Botrytis cinerea.  

A poesia continua: as uvas devem ser esmagadas – an-
tigamente, eram pisadas – e, a seguir, fermentadas em 
adegas ventiladas, com o vento soprando para fora, le-
vando consigo as contaminações do ar. No passado, a 
fermentação ocorria por conta das leveduras da casca, e 
só a partir do século 19 passou-se a selecionar as melho-
res cepas de cada região. 

O solo, o clima e a quantidade de chuva infl uenciam 
a qualidade da uva. 

Chapéus, garrafas e rolhas_O vinho branco é 
obtido de uvas brancas ou de uvas vermelhas fermentadas 
em ausência da casca. Artesanalmente, a fermenta ção era 
observada pelo ‘chapéu’ que se formava no barril. As bolhas 
de gás carbônico, resultantes da fermentação intensa, le-
vantam as cascas, as sementes e os pecíolos, formando uma 
camada grossa e rígida que, segundo se conta, poderia aguen-
tar o peso de um homem. Essa camada mantém a ausência 
de oxigênio (anaerobiose) do meio, garantindo que a leve-
dura não desenvolva suas mitocôndrias (‘fábricas’ celulares 
de energia) e venha a respirar o etanol formado. Sabe-se que 
a fermentação termina quando o ‘chapéu’ submerge. 

Os vinhos de mesa contêm 12% de álcool – ou seja, 
para cada 100 ml da bebida, 12 ml são de álcool. Para a 
obtenção dos vinhos fortifi cados, como Madeira, Porto, 
Sherry, entre outros, a fermentação é sustada antes do es-
gotamento total do açúcar, e adiciona-se uma aguardente 
de uva até obter 18% de álcool. Alguns, como os vermutes, 
ainda são acrescidos de um macerado de ervas amargas.

Inicialmente, a principal preocupação de cada pro -
dutor era se livrar do produto o quanto antes, pois ele era 
altamente instável. O vinho rapidamente se transfor ma 
em vinagre por conta da bactéria Acetobacter aceti, que, 
trazida pelas moscas Drosophilas sp, tem a capa cidade de 
fermentar o etanol em ácido acético, 
em presença do oxigênio do ar. 

Portanto, a grande contri-
buição do século 17 ao vinho 
foi a invenção da garrafa e 
da rolha de vidro – anos 
depois, surgiram as rolhas 
de cortiça e o saca-rolhas. 
Ainda assim, os vinhos 
azedavam por conta da 
flora bacteriana das uvas. 
Coube novamente a Pasteur, 
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>>>

A viúva francesa Nicole Clicquot 
(1777-1866), que se tornou 
famosa na história do vinho 
por aperfeiçoar a tecnologia 
de fabricação do champanhe
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em 1862, apresentar a solução para o problema: a pas-
teurização, ou seja, o aquecimento das garrafas arro-
lhadas em banho-maria – hoje, o aquecimento é feito, 
sob pressão, em fornos especiais (autoclaves). O vinho, 
assim como o ser humano, quando envelhece, se for 
ruim, azeda; se for bom, enobrece.

Monges, viúva e radicais_Monges (sobretudo, 
os beneditinos), com sua paciência e seu tempo, em mui-
to melhoraram a arte de elaborar o vinho. Nos mosteiros 
e nas igrejas, durante as missas, eram consumidos os me-
lhores vinhos. O padre Pierre Perignon (c. 1638-1715), 
monge da abadia de Hautevilliers, na região de Cham-
pagne (França), apesar de abstêmio, conseguiu aperfei-
çoar a produção de um vinho branco a partir da uva ver-
melha Pinot Noir. Ele ia todos os dias, de madrugada, 
escolher as uvas a serem colhidas. Ainda assim, passa-
ram-se 100 anos até conseguirem tornar esse vinho es-
pumante. Era preciso aumentar a concentração de açúcar 
e permitir uma segunda fermentação, dentro da garrafa. 
Só que esses recipientes não aguentavam a pressão do 
gás carbônico e explodiam. Em meados do século 18, os 
fundos das garrafas foram modifi cados, assim como a 
maneira de prender a rolha ao gargalo.

Permanecia ainda o problema da borra que turvava 
o vinho. Mesmo assim, naquela época frívola, nos janta-
res só de homens, grande parte do divertimento consistia 
em cortar o barbante da rolha e borrifar ‘as damas da 
noite’ com a espuma. 

Em toda a história do vinho, apenas uma mulher fi -
cou famosa – e isso por aperfeiçoar a tecnologia do 
champanhe. Nicole Clicquot (1777-1866), jovem viúva francesa, introduziu o 
processo de remuage, que consiste em deixar as garrafas inclinadas, girando 
muito lentamente, para concentrar a borra na rolha, que então é trocada, ao 
fi nal de um ano. Mesmo com essa inovação, ela perdeu 80% de sua produção, 
em 1828. O problema estava em acertar a quantidade de açúcar necessária 
para a segunda fermentação, para produzir um vinho espumante que a garra-
fa suportasse. Coube a um químico alemão, em 1836, inventar o sacarímetro, 
que permite determinar a concentração de açúcar em uma solução.

As cascas das uvas – sobretudo, das vermelhas – contêm cerca de 20 tipos 
diferentes de polifenóis, molé cu las que têm atividade antioxidante, ou seja, 
bloqueiam a ação danosa dos radicais livres (por exemplo, oxigênio) no orga-

nismo. Uma dessas moléculas, o resveratrol, se gundo pesquisas recentes, 
tem a capacidade de proteger contra doenças cardiovasculares, contra o 

diabetes, contra certos tipos de câncer e contra o envelhecimento das 
células, reduzindo signifi cantemente o teor de radicais livres.

No Brasil, saborear vinho é um hábito recente – saber combinar as 
características do vinho, acidez, teor de taninos e teor de açúcar, com 
o sabor de uma iguaria, é uma verdadeira arte. Por aqui, ainda preva-
lece o consumo de vinhos importados. Segundo dados da União Brasi-

leira de Vitivinicultura (Uvibra), o consumo é de apenas dois litros/
pessoa/ano, enquanto, na Europa, atinge 60 litros/pessoa/ano. 
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Duas jarras, quatro pães_A cerveja é 
também uma bebida fermentada. Difere do vinho 
pelo substrato contido na matéria-prima: amido e 
não sacarose. Essa diferença exige uma modifi ca-
ção na tecnologia que antecede a fermentação. O 
amido tem que ser hidrolisado, ou seja, precisa ser 
decomposto (no caso, pela ação de enzimas) em 
seus componentes principais, maltose e glicose. 
Isso deve ser feito para que as células de levedura 
possam usar o amido e transformá-lo em álcool – já 
que elas não têm amilases (enzimas que ‘quebram’ 
a molécula do amido).

A história da cerveja nos leva ao tempo dos fa-
raós, que pagavam, com duas jarras e quatro pães, 
o trabalho árduo dos escravos, na construção das 
pirâmides. 

Cada povo usou o cereal predominante em seu 
país. Os babilônios e egípcios empregavam a ce-
vada; os chineses, o arroz; e, na Europa, predomi-
nava o uso da aveia. Os índios da América usavam 
o milho, que mascavam antes de colocá-lo nos 
jarros de fermentação – assim, a enzima ptialina, 
presente na saliva, já se encarregava de degradar 
o amido em açúcares fermentáveis.

Foram os babilônios os primeiros a adicionar a 
fl or do lúpulo, que dá o sabor amargo à cerveja. 
Como no caso do vinho, a fermentação ocorria por 
conta das leveduras do ar. A primeira cepa foi iso-
lada e purifi cada pelo microbiólogo dinamarquês 
Emil Christian Hansen (1842-1909), em Carlsberg 
(Dinamarca), em 1883, e recebeu o nome Saccha-
romyces carlsbergensis.

Atualmente, uma fabricação típica de cerveja consiste em 
usar cevada e permitir que os grãos germinem, o que dá origem 
ao malte, que contém as amilases. A seguir a temperatura é ele-
vada a 65 graus celsius, para que ocorra a sacarifi cação, ou seja 
a conversão do amido em maltose e glicose. Com isso, obtém-se 
o mosto, que é então fervido, para a inativação das enzimas, e, 
após o resfriamento e a fi ltração, são adicionados o lúpu-
lo e a levedura, para que ocorra a fermentação.

O teor alcoólico obtido, no fi nal do processo, é de 
4% a 5%. A fase de maturação da bebida varia de qua-
tro a 40 dias, quando então é engarrafada e pasteuriza-
da – o chope é a cerveja que não sofreu maturação.

Atualmente, existem mais de 25 mil cervejas diferen-
tes produzidas em mais de 5 mil cervejarias pelo mundo, 
não incluindo as artesanais. No Brasil, o consumo de cer-
veja vem crescendo, tendo atingido, em 2007, 50 litros/
pessoa/ano.

A vez dos destilados_Além do vinho e da cerveja, 
que são bebidas fermentadas, de baixo teor alcoólico, existem 
as bebidas cujo álcool, obtido na fermentação, é destilado. 
Como exemplos, temos o uísque, o conha que, a cachaça, a 
vodca, entre outras, que contêm entre 38% e 45 % de álcool.

O marco na produção desse tipo de bebida foi o processo 
de destilação, que surgiu na China, apenas no século 11. O 
sistema de condensação, por resfriamento, como nós o conhe-
cemos hoje, foi introduzido no século 16. A destilação do mos-
to deve eliminar o óleo fúsel, composto, entre outras substân-
cias, de alcoóis e ácidos indesejáveis – em tempo: quanto melhor 
o processo de destilação, tanto menor a ressaca do dia seguinte.

Foram monges da Escócia que, no século 15, aperfei çoaram a 
produção de uísque a partir do malte. Essa bebida, na época, era 
usada para levantar a moral e curar gripes. Após a sacarifi cação, a 
fermentação e a destilação a 70%, o uísque é diluído a 40%-45% 
e envelhecido em barris de carvalho. Quanto mais longa essa eta-
pa, mais componentes da madeira são extraídos, contribuindo para 
formar o buquê da bebida, ou seja, o conjunto de cor, sabor e odor. 

A vodca é um destilado obtido a partir de cereais – principal-
mente, cevada ou centeio – ou ainda de batata. A bebida parece 
ter surgido no século 15, mas não se sabe ao certo se na Rússia 
ou Polônia. O álcool é destilado e ‘purifi cado’ (ou seja, retifi cado), 
a alta temperatura, até a obtenção de um teor alcoólico de 90% 
e, a seguir, diluído na proporção 2:3, ou seja, a 40%. Essa pro-
porção foi determinada pelo russo Dmitri Mendeleiev (1834-
1907), químico famoso pela organização da tabela periódica, 
em sua tese de doutorado sobre diluição do álcool, defendida 
em São Petersburgo, em 1865. 

Esse processo é mantido até hoje, o que faz com que a vodca 
seja muito pura e, como não é envelhecida, não se extraem dela 
compostos tóxicos da madeira. Atualmente, existem mais de 40 ti-
pos de vodcas, que variam segundo o número de vezes que são re-
tifi cadas. Algumas são aromatizadas com ervas ou óleos de plantas.

Estátua de calcário 
pintado de cerca de 
4,1 mil anos – hoje 

no museu do Louvre, 
em Paris (França) – 

mostra egípcia 
fabricando cerveja

GETTY IM
AGES



Q U Í M I C A

279 | MARÇO 2011 | CIÊNCIAHOJE | 47

ALBUM
 / AKG-IM

AGES/AKG-IM
AGES/LATINSTOCK

Sugestões para leitura

LE CORDON BLEU. Vinhos. São Paulo: Editora Marco Zero (2001).
PINTO, D. (ed.). Manual Didático do Vinho, São Paulo: Anhembi-Morumbi (2009).
MORADO, R. Edição Larousse da cerveja. São Paulo: Larousse do Brasil (2009).
WEIMANN, E. Cachaça, a bebida brasileira. São Paulo: Editora Terceiro Nome (2009).
JUHASZ, B. et al. ‘Resveratrol: a multifunctional cytoprotective molecule’. 
In: Current Pharmaceutical Biotechnology, v. 11, n. 8, pp. 810-818 (2010).
DAS, M.; DAS, D. K. ‘Resveratrol and cardiovascular health’. 
In: Molecular Aspects of Medicine, 15 de setembro (2010).

Pinga, arde e alegra_A cana-de-açúcar foi trazi da para o Brasil, 
no século 17, pelos portugueses da ilha da Madeira. Aqui, os escravos 
faziam melado do caldo de cana, mexendo os tachos no fogo por longas 
horas. Con ta-se que, um dia, cansados e com medo do feitor, es conderam 
o tacho em um pequeno galpão, antes de fi na lizar o melado. No dia se-
guinte, o caldo havia ‘desandado’, ou seja, fer mentado. Como fazia calor, 
o álcool havia evaporado e pingava do teto – daí o nome pinga. Quando 
essa ‘água’ caía nas feridas causadas por chibatadas nas cos tas, ardia – 
logo, aguardente. Mas, quando caía na boca, era gostoso e dei xava os 
escravos alegres e com vontade de dançar. 

Repetiram o processo e, com o tempo, começaram a destilar. A 
descoberta do ouro em Minas Gerais trouxe muitos aventureiros, 
que, nas noites frias, se aqueciam com o destilado de cana (cachaça).

Portugal sentiu-se incomodado, por ver reduzido o consumo de 
vinho do Porto e da bagaceira (aguardente de uva) e proibiu a fabri-
cação da cachaça. A bebida tornou-se o símbolo da resistência ao 
domínio português e desempenhou papel importante no movimento 
chamado Inconfi dência Mineira.

Hoje, ainda, a cana é colhida manualmente e imediatamente 
moída. O bagaço é usado para aquecer as fornalhas dos alambiques. 
O caldo fermentado, por 24 horas, tem baixa concentração alcoólica 
(8% a 10%) e é destilado até chegar a 38% ou a 45%. 

A boa cachaça é aquela que pro-
vem do coração do destilado, des-
prezando-se a ‘cabeça’ e a ‘cauda’. 
A exportação vem aumentando a 
cada ano, e o consumo interno cor-
responde a 12 litros/pessoa/ano.

Mesmo tendo em mente as mais 
modernas tecnologias químicas e 
bioquímicas, considero a fabricação 
do pão e do vinho – e, juntamente 
com este último, incluo todas as 
bebidas alcoólicas – as obras-pri-
mas da levedura. Há milênios, as 
reações químicas dessa célula tra-
zem, aos humanos, alimento, con-
forto e alegria de viver.   

No Brasil colônia, escravos 
trabalhavam em moendas 
caseiras para extrair o 
caldo da cana-de-açúcar, 
usado para fabricar açúcar 
e aguardente, como mostra 
a pintura de Jean Baptiste 
Debret (1768-1848) 


