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Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja 

Breve história desta pesquisa 

   O conhecimento acerca da produção do vinho de laranja por uma família residente no 

município de São Tiago, Minas Gerais, Brasil, veio à tona pelo interesse de um dos membros da 

família, o Ronaldo, em compreender melhor os fenômenos envolvidos na produção da bebida. 

Na época ele era estudante do curso de Licenciatura em Física na Universidade, mas cresceu 

vendo e participando do processo de preparo do vinho de laranja por sua família, ano após ano. 

Motivados por ele, desenvolvemos um projeto de extensão que tinha por objetivo investigar a 

produção deste vinho e a sua inserção em aulas de química. 

   No projeto, um de nós, a Daniela, era estudante do curso de Química e o outro, o Paulo, seu 

orientador. No início dos trabalhos, a Daniela, mais interessada pela parte pedagógica do projeto, 

sempre se perguntava o que Seu Zé e Dona Ná (pais do Ronaldo) poderiam ensinar e se seria 

possível propor uma nova forma de educar e aprender química na escola por meio de seus 

saberes. Já o Ronaldo gostava de ir para o laboratório e participar dos trabalhos relacionados à 

reprodução do vinho e determinação de seus valores de densidade e teor alcoólico. 

   Entretanto, a parte mais relevante das investigações ocorreu no quintal da casa de Seu Zé e 

Dona Ná, onde o vinho era produzido, a qual envolveu documentação escrita e áudio visual do 

processo. Depois fizemos pesquisas na literatura, escrevemos um texto, realizamos uma 

entrevista com o casal, aprimoramos o texto, interagimos com uma microbiologista especialista 

em leveduras, planejamos atividades e desenvolvemos aulas em uma terceira série do ensino 

médio, iniciando os trabalhos com a exploração de um vídeo e um texto sobre a preparação do 

vinho de laranja. 
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Dona Ná, Seu Zé e o filho Ronaldo em 2002 e 2014. 
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   Descrevemos aqui a preparação do vinho de laranja de acordo com os saberes e práticas de Seu 

Zé e Dona Ná junto de suas explicações científicas. O material reúne textos e fotografias. 

Aproveitem bem e boa leitura! 
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Uma receita de várias culturas 

   Dona Maria da Conceição Sousa de Castro e seu esposo Sr. José Resende de Castro preparam o 

vinho de laranja há mais de trinta anos. Ambos nasceram e residem na cidade de São Tiago, no 

estado de Minas Gerais, Brasil, onde são conhecidos por “Dona Ná” e “Seu Zé”. Ela nasceu em 12 

de outubro de 1948 e ele em 21 de maio de 1938. Ambos estudaram até o "terceiro e o quarto 

ano primário", respectivamente. 

   Dona Ná aprendeu a fazer o vinho com Seu Zé, que conhece o processo desde criança, pois seus 

pais produziam a bebida. Ele nos contou que foi uma senhora chamada Maria Silva, mais 

conhecida como Dona Inacita, nascida em 27 de junho de 1923 e falecida em 16 de maio de 1985, 

que passou a receita do vinho de laranja para Dona Mindica, mãe de Seu Zé. 

   O casal segue a receita de Dona Inacita à risca e o resultado é um delicioso vinho feito com 

laranjas. O vinho produzido por eles destina-se ao consumo próprio, mas também o usam para 

presentear parentes e amigos. Vez ou outra vendem o vinho sob encomenda. Mas, a palavra 

“vinho” não se refere exclusivamente a uma bebida alcoólica feita a partir da uva? 

 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/free-satellite-location-map-of-sao-tiago.jpg
http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/UVAS.jpg
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   O vinho é uma bebida alcoólica fermentada por difusão e é obtido genericamente pela 

fermentação alcoólica de um suco de fruta natural madura, principalmente a uva (Vitis vinífera). 

Admite-se, tradicionalmente, que o nome vinho seja reservado só para a bebida proveniente da 

uva. Para bebidas produzidas por fermentação alcoólica que não seja da uva, deve-se indicar o 

nome da fruta, como no caso atual, o vinho de laranja. É possível produzir vinho com qualquer 

fruta que contenha níveis razoáveis de açúcar mantendo os sabores característicos da fruta 

utilizada (CORAZZA et al., 2000, p.449). 

 

   A produção de vinhos de frutas é antiga e acompanha a história da civilização. Acredita-se que 

eram fabricados no Cáucaso e na Mesopotâmia há 8 mil anos e há cerca de 4 mil anos na Grécia. 

Os monges foram aqueles que melhoraram a arte de prepará-los na Idade Média (PANEK, 2003). 

Curiosamente, vários artigos foram publicados em jornais e periódicos do século XIX nos Estados 

Unidos sobre a produção de vinhos de laranja: 

- Na edição de 1º de dezembro de 1878 do New York Times citam o desenvolvimento de 

experimentos com suco de laranja como opção para substituir o vinho de uvas devido à 

devastação das videiras europeias pelo inseto Phyllocera vastatrix, que gerou uma crise no 

mercado internacional de vinhos na época; quatro tipos de vinho provenientes de diferentes 

laranjas são mencionados com as seguintes características: “cor agradável aos olhos”, 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Orange-flower-and-frui.jpg
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“perfeitamente translúcido”, “tem um sabor harmônico com ligeiro tom ácido e riqueza alcoólica 

de cerca de 15%”; 

- No Chicago Daily Tribune do dia 28 de maio de 1879, uma pequena nota informa “Vinho de 

laranja é a última novidade”, “contém 15 por cento de álcool e é agradável ao paladar”, 

relacionando-se a um vinho produzido na Espanha como alternativa ao problema do Phylloxera; 

- Um vinho produzido com laranjas doces e maduras no estado da Flórida/EUA é mencionado em 

um artigo publicado no Los Angeles Times em 1885 – um “vinho nativo perfeitamente puro”, 

“esplêndido” “insuperável em pureza em relação a qualquer dos vinhos europeus”, de “sabor 

agradável”, “maravilhosamente palatável”, “o vinho mais claro do mercado”, “não demorará 

muito a superar os vinhos importados”, com “8,64 por cento de álcool absoluto e um pouco 

acima de 5 por cento de açúcar”, mas “o fornecimento não é de modo algum igual à demanda”; 

- No Chicago Daily Tribune do dia 2 de fevereiro de 1888 há menção ao estabelecimento de uma 

indústria de produção de vinho de laranja na Flórida; 

- No periódico Southern Cultivator de junho de 1892, em artigo intitulado Manufacture of Orange 

Wine (Fabrico do Vinho de Laranja), é citada uma carta do Professor Serge Malyvan, que descreve 

a produção de 1.500 galões (5678,1 litros) no Condado de Bradford, considerado de excelente 

qualidade por um especialista de Nova York, o qual salientou a necessidade de haver um 

aumento da produção para o consumo. Na mesma carta há um detalhe sobre o tempo de 

produção do vinho e outros aspectos: 

“A fermentação do vinho de laranjas leva cerca de seis meses, a clarificação cerca de três meses, 

não é um vinho fraco, ele é forte, muito saudável, dezoito por cento em álcool, como o xerez de 

rica degustação, endossado pelos médicos como tônico de primeira classe. O único problema para 

comercializá-lo é que ele não é fabricado em grandes quantidades e não é divulgado 

satisfatoriamente”. 
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- Novamente no New York Times, em 1904, um artigo mencionou que o Sr. Pairault, um 

farmacêutico francês, realizou um estudo da fermentação do vinho de laranja feito na ilha 

Martinique, uma colônia Francesa. 

“Nas Antilhas, o vinho de laranja vem sendo feito há algum tempo do seguinte modo: as laranjas 

são descascadas e prensadas com as mãos. Adicionam açúcar ao suco obtido e o colocam 

imediatamente em um recipiente feito de vidro ou de barro para a fermentação espontânea, que 

ocorre facilmente, de modo geral, porque o fermento que a determina é com frequência 

encontrado nas próprias laranjas”. 

   Junto à descrição acima, segue a versão do Sr. Pairault sobre a “preparação racional do vinho 

de laranja”: 

“Após o vinho de laranja ter sido esterilizado suficientemente, para cada quarto do líquido deve 

ser adicionado de 12,25 a 14 onças avoir-dupois (350 a 400 gramas) de açúcar, 0,175 onças avoir-

dupois (5 c.c.) de fermento de cerveja e 2 onças de uma mistura com as seguintes proporções: 

fosfato de amônio, 30 : fosfato de cálcio, 40 : bitartarato de potássio, 40 : sulfato de magnésio, 

3. Quando a mistura for resfriada a fermentação prosseguirá e em poucos dias resultará em 

excelente produto. Um vinho mais doce ou seco pode ser preparado aumentando ou diminuindo 

a quantidade de açúcar adicionado”. 

   As notícias na mídia mostram a produção do vinho de laranja em pelo menos três locais distintos 

no século XIX: na Espanha, nos EUA e em Martinique. A descrição do modo como o vinho era 

preparado na colônia Francesa, apesar de sucinta, assemelha-se ao modo como observamos no 

Brasil. Entretanto, o vinho de laranja nem substituiu o vinho de uva nem ocupou espaço no 

mercado atual de vinhos. Por que isso não ocorreu? Por que o vinho de laranja não é conhecido 

nos dias atuais? Por que a sua indústria não se desenvolveu considerando as aclamadas 

qualidades veiculadas pela mídia americana do século XIX e início do século XX? Por que não 

encontramos este vinho atualmente nas prateleiras dos supermercados? Nos dias atuais, a 

expressão “wine of orange” é usada distintamente para se referir a um tipo de vinho de uvas que 
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vem ocupando espaço no mercado internacional, com coloração variando do dourado brilhante 

ao amarelo-acastanhado, cujo sabor situa-se entre os tradicionais vinhos tinto e branco. 

   O vinho feito a partir de laranjas não é uma bebida industrializada e comercializada no Brasil. 

Temos conhecimento daquele produzido por Dona Ná e Seu Zé e um outro elaborado em caráter 

experimental (CORAZZA et al., 2001), mas sabemos também que há outras pessoas que 

produzem este vinho na região. Em relação ao vinho produzido por Dona Ná e Seu Zé, será que 

a receita herdada de Dona Inacita tem a mesma origem daquela desenvolvida no passado nos 

países nórdicos ou é independente? Nas páginas seguintes veremos como o vinho de laranja é 

preparado pelo casal a partir de dois ingredientes básicos: a calda de açúcar e o suco da laranja. 
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“Com o preto e com o branco”: o preparo da “calda de açúcar” 

   O processo de fazer o vinho envolve o preparo inicial do que denominam por “calda de açúcar”. 

Dissolvem dois tipos de açúcar em água: o “preto” (1/3) e o “branco” (2/3), ambos derivados do 

cozimento do caldo da cana de açúcar. Esta planta pertence ao gênero Saccharum L., onde são 

conhecidas seis espécies, sendo duas puras e quatro híbridas. Grande parte do açúcar produzida 

no Brasil provém da espécie híbrida S. officinarum L (ALMEIDA et al., 1995), mas por que usam 

dois tipos de açúcar? 

 

 

O açúcar “preto” 
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O açúcar “branco” 

   O açúcar preto é adquirido diretamente de um produtor local, na realidade tem cor marrom, 

mas chamam de “preto”. O açúcar branco é também conhecido por "cristal", por apresentar 

cristais grandes e transparentes e é facilmente encontrado no comércio. O primeiro é o açúcar 

em seu estado natural e o segundo passa por processos controlados de cristalização e clarificação 

que normalmente utilizam cal e enxofre. Ambos contêm teores elevados de sacarose (cerca de 

90% no açúcar bruto), mas o teor é maior no açúcar cristal (cerca de 99,5%) (CHEMELLO, 2005; 

CRUZ; SARTI, 2014). O açúcar preto contém quantidades maiores de sais minerais de cálcio, ferro, 

potássio, magnésio, cobre e fósforo e as vitaminas B1, B2 e B6, cujos teores no açúcar cristal 

diminuem devido aos processos de purificação industrial (CHEMELLO, 2005). 

   A calda, solução aquosa de sacarose, é preparada em panelas de alumínio ou em um tacho de 

cobre de 40 litros de capacidade, ou em ambos dependendo da quantidade de vinho que irão 

produzir. Colocam água para aquecer em fogão a gás ou lenha e adicionam os açúcares. Misturam 

tomando o cuidado para não deixar entrar em ebulição, “com bastante atenção pra não deixá 

fervê”, disse Dona Ná, “o fogo fáiz o açúca derretê”, ajuda a dissolver a sacarose. Seu Zé disse 

que assim “derrete mais açúca”, aumenta a capacidade da água dissolver maior quantidade deste 

soluto. 
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    A solubilidade da sacarose em água aumenta bastante com o aumento da temperatura. A 20oC, 

por exemplo, a quantidade dissolvida por 100 mililitros de água é de 203,9 gramas e em 100oC 

igual a 415,7 gramas. Em temperaturas mais elevadas a sacarose é modificada. Entre 170 e 190oC 

se transforma em caramelo, mas isto também pode ocorrer em menor proporção em 

temperatura inferior a 100oC na presença de umidade. Um pouco abaixo de 170oC tem início a 

fusão da sacarose, onde ela “derrete” literalmente, funde-se, passando do estado sólido para 

líquido. Também pode ocorrer a sua decomposição em menor extensão se suas soluções aquosas 

forem aquecidas de modo prolongado desde os 80o C (BROWNE, 1912, p. 649, 655-657). Embora 

Dona Ná não tenha esses conhecimentos, lembremos o que ela disse: “com bastante atenção pra 

não deixá fervê”, de modo a dissolver completamente a sacarose sem que ocorra a sua 

decomposição. 

    A receita seguida por eles contém a seguinte observação escrita: “Não deixar ferver a calda de 

açúcar, não deve-se colocar a mão molhada e não é indicado colocar os ingredientes em 

recipientes engordurados”. Vemos aqui que a recomendação de não deixar ferver a calda está 

na própria receita, mas como isso foi determinado? Como descobriram que a calda não deve ser 

fervida? Foi devido à interação com alguma informação científica ou à constatação experimental 

de que isto ocasiona problemas na produção do vinho? Seu Zé e Dona Ná recomendam ainda 

que se uma espuma aparecer na superfície da calda durante sua preparação, esta deve ser 

retirada com uma escumadeira.    

    Antes de utilizarem a calda de açúcar no preparo do vinho, a solução contendo sacarose 

dissolvida, deixam-na esfriar. Segundo Seu Zé “o mió é prepará ela um dia antes pra tê certeza 

que vai tá bem fria”, na medida em que a temperatura é fator importante para o crescimento, 

metabolismo, viabilidade e ação fermentativa dos microrganismos que irão converter o açúcar 

em etanol (LIMA et al, 2005). Em temperaturas elevadas, o metabolismo desses microrganismos 

é afetado levando à diminuição de suas tolerâncias ao etanol e formação de metabólitos 

secundários como o glicerol (OLIVEIRA, 1998 apud SOUZA, 2009). Assim, a temperatura é fator 

importante tanto para não decompor o açúcar como para manter os microrganismos vivos, mas 

como isso foi determinado? Com base em que conhecimento? Na continuidade 
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do procedimento, após a dissolução dos açúcares a calda é filtrada em um pano para separar 

impurezas. 

 

A calda de açúcar 

 

Filtrando a calda 
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Descascando, espremendo e conversando 

   Seu Zé e Dona Ná costumam preparar o vinho de laranja durante o inverno brasileiro, entre os 

meses de maio e junho, período no qual as frutas estão maduras. Eles dizem que é possível usar 

qualquer tipo de laranja para produzir o vinho, mas preferem as “mais azedas”. A laranja usada 

por eles é regionalmente conhecida por “campista” ou “seleta” e é colhida em uma propriedade 

da família na zona rural. Esta variedade tem frutos com casca mais grossa.   

     Basicamente, os tipos de laranja existentes pertencem a duas espécies diferentes e são 

classificadas quanto ao teor de ácido, coloração da polpa e a presença de órgão reprodutivo 

(sementes). Uma espécie, a Citrus sinensis, produz laranjas doces como a “seleta” usada por Seu 

Zé e Dona Ná. Outra, a Citrus aurantium, produz tipos mais ácidos, a laranja azeda.  

   Segundo Queiroz-Voltan e Blumer (2005 apud CARVALHO, 2010), as laranjeiras-doces são 

plantas de porte médio com até oito metros de altura, apresentam lenho com coloração amarelo-

palha e copa enfolhada e de formato arredondado. As laranjeiras-azedas têm outras 

características: geralmente as suas árvores são pequenas com muitos espinhos nos galhos, têm 

folhas perfumadas e o sabor da polpa da fruta não é agradável.  

 

Laranjeiras 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Orange-tree.jpg
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   A utilização de uma laranja do tipo doce, mas “mais azeda” por Seu Zé e Dona Ná indica que as 

laranjas são colhidas antes de estarem completamente maduras, tal como a observação feita no 

New York Times de 1878: 

“As primeiras experiências realizadas mostraram que as laranjas são inadequadas para o 

propósito sugerido quando atingiram seu desenvolvimento completo e devem ser selecionadas 

não quando se tornam muito maduras e superabundam no princípio açucarado, mas antes que 

estejam totalmente maduras e ainda possuem uma quantidade apreciável dos ácidos cítrico e 

málico”. 

   Esta citação evidencia a realização de experimentos para verificar o estágio ideal de maturação 

das laranjas para a produção do vinho. No entanto, embora Seu Zé e Dona Ná não tenham 

mencionado a necessidade de que as laranjas tenham "quantidade apreciável dos ácidos cítrico 

e málico", mas que sejam "mais azedas", como chegaram a esta conclusão? Os primeiros frutos 

da laranjeira são verdes. Com o amadurecimento, adquirem a cor laranja devido à perda 

progressiva de clorofila e formação de compostos carotenoides. O fruto maduro contém elevada 

porcentagem de água (85-90%) e vários constituintes: carboidratos, ácidos orgânicos, vitamina 

C, minerais e pequenas quantidades de lipídios, proteínas, carotenoides, flavonoides e 

compostos voláteis. 

   O total de sólidos solúveis situa-se entre 10-20% do peso da fruta fresca e é principalmente 

constituído por carboidratos (70-80%) e quantidades menores de ácidos orgânicos, proteínas, 

lipídios e minerais. Durante o amadurecimento ocorre um declínio da acidez, a maior parte 

devido ao catabolismo do ácido cítrico (o principal ácido orgânico constituinte, outros são o 

málico, o succínico e o isocítrico), e um aumento dos açúcares que atingem o máximo teor nas 

frutas maduras (IGLESIAS et al, 2007). As laranjas “mais azedas” ou ácidas preferidas por Seu Zé 

e Dona Ná contêm, portanto, ácidos orgânicos em sua composição. Isto irá favorecer a conversão 

da sacarose em etanol, pois valores de pH entre 4,5 e 5 são ótimos para a fermentação alcoólica 

e o desenvolvimento dos microrganismos que irão realizar esta conversão (ALCARDE, 2014). 
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   Para extrair o caldo das laranjas as frutas são descascadas com facas até ficarem "bem 

machucadas", sem o pericarpo, e então são pressionadas com as mãos. A fruta contém duas 

regiões morfologicamente distintas: o pericarpo (a pele ou casca) e o endocarpo (a polpa). O 

pericarpo tem duas partes: 1ª) o exocarpo (também chamado flavedo) é a porção colorida mais 

externa e tem cerca de 2/3 da massa total da casca e 2ª) o mesocarpo (ou albedo), que é a parte 

mais interna constituída por um tecido branco esponjoso. 

   As laranjas sem o pericarpo são colocadas em baldes de plástico e depois são espremidas com 

as mãos sobre um segundo balde onde recolhem o seu caldo. Seu Zé disse que o caldo deve ser 

extraído desta forma porque senão “o vinho não vira” e também que não se deve utilizar 

espremedores manuais ou elétricos porque “o vinho não fica bão”, porque “só pode sê o sumo 

da laranja que atrapáia o vinho”. Para Dona Ná o sumo das cascas jamais deve entrar em contato 

com as laranjas descascadas, pois “o vinho fica ruim, fica margoso”. No pericarpo há várias 

substâncias que podem comunicar um gosto amargo ao vinho, provocar o seu escurecimento e 

prejudicar a fermentação (HASHIZUME, 1991; MORETTO et al, 1998). Uma dessas substâncias é 

o limoneno, 1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohex-1-eno. 

   Ao retirar o pericarpo das laranjas eliminam este problema e a polpa torna-se disponível para 

a extração do suco com as mãos, que fica dentro de pequenos gomos, vesículas ou bolsas no 

endocarpo e contém carboidratos (açúcares), fibras, gorduras, proteínas, vitaminas, água e sais 

minerais, mas o que eles sabem é que as laranjas devem ser "bem machucadas". 
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As laranjas "bem machucadas" e a extração do caldo com as mãos 

   Numa ocasião em que acompanhamos a produção do vinho, sete pessoas da família ajudaram 

a descascar e espremer as laranjas. Neste momento houve grande interação entre elas. Enquanto 

as laranjas iam sendo "machucadas" e espremidas, contavam casos, histórias, falavam de suas 

vidas, crenças, gostos, sonhos, preocupações e assim o trabalho foi sendo realizado e o tempo 

passou sem que o percebêssemos. 
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A fermentação da mistura 

   Após a extração do suco das laranjas, este é “coado” através de panos e o filtrado é misturado 

à calda de açúcar em quantidades iguais dentro de um balde de plástico limpo e seco. Devido à 

quantidade de vinho que produzem, realizam a mistura em baldes grandes com capacidade de 

aproximadamente 50 litros. 

 

   A preocupação maior de Seu Zé e Dona Ná é que os recipientes estejam perfeitamente limpos 

e secos. Segundo eles “a ciência de fazê o vinho é essa e não pode mudá, a coisa já veio com esse 

quisito, a minha mãe aprendeu assim e nóis tamém faiz assim”. A mistura destinada à 

fermentação alcoólica (tecnicamente conhecida por mosto) “é suscetível de adquirir o cheiro e o 

gosto que por acaso possam existir nos recipientes. Os que estiveram em contato com 

substâncias gordurosas, oleosas ou derivadas, como sabões, querosene, banha, graxas, etc. 

transmitem ao mosto suas propriedades organolépticas, ou seja, cor, cheiro, sabor” (LIMA et al, 

1975). 
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Filtração do suco de laranjas 

    

   Após terem realizado a mistura entre o suco e a calda, colocam-na em garrafões de vidro com 

ajuda de um funil de plástico. Os garrafões têm cinco ou 50 litros de capacidade 

aproximadamente. Os maiores contêm uma massa de cimento na parte externa para evitar que 

quebrem. 
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Mistura do suco de laranjas com a calda de açúcar 
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   Os garrafões são então tampados com rolhas de cortiça que recebem ainda uma camada de 

cera de abelha ao redor. Quanto à vedação dos garrafões Seu Zé disse que “o ar é coisa muito 

importante, não pode entrá; se entrá, enfraquece o vinho”, compromete a fermentação, e para 

Dona Ná: “Se entrá ar capaiz que não fermenta”. A Dra. Rosane Freitas Schwan, microbiologista 

especialista em leveduras da Universidade Federal de Lavras, nos contou que a fermentação nos 

vinhos de frutas é realizada em condições anaeróbias, em ausência de oxigênio, mas que na etapa 

inicial do processo a presença deste gás é benéfica para o crescimento dos microrganismos. Ela 

sugeriu que Seu Zé e Dona Ná utilizassem uma pequena bomba de ar do tipo que é usada em 

aquários para oxigenação inicial do meio.  

   O microrganismo predominantemente responsável pela fermentação na produção do vinho de 

laranja é o Saccharomyces cerevisiae, um fungo unicelular amplamente distribuído na natureza 

e que está originalmente presente nos caldos da laranja e da cana. É um microrganismo capaz de 

tolerar as condições do meio: alta concentração inicial de açúcar, acidez e variações de 

temperatura. Pode sobreviver tanto em condições aeróbias quanto anaeróbias, mas é sob 
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anaerobiose que realiza a fermentação: processo que converte o açúcar em etanol (álcool) e 

produz energia na forma de ATP (adenosina trifosfato) que será utilizada pelo Saccharomyces na 

realização de atividades fisiológicas como absorção e excreção, por exemplo, e nas biossínteses 

necessárias à manutenção da vida, como crescimento e multiplicação. Dona Ná disse que “é o 

fermento que fáiz isso” e Seu Zé “é o azedume que tá lá dentro”, a levedura Saccharomyces 

cerevisiae. 

    Ele disse que “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho”, “solta um gáis de dentro do garrafão 

que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”. A fermentação produz também o gás 

dióxido de carbono (gás carbônico, CO2) e “quando o tempo tá frio ferve mais divagá”. Em baixa 

temperatura a atividade fermentativa diminui produzindo menor quantidade do gás.  A palavra 

fermentação deriva do latim fermentare e foi dada por Louis Pasteur devido ao aspecto de 

fervura provocado pelo desprendimento do gás carbônico. Pasteur também foi quem mostrou 

que a fermentação é um processo vital para alguns microrganismos. Logo, tornou-se o nome 

geral para a degradação anaeróbia da glicose ou de outros nutrientes orgânicos com geração e 

conservação de energia na forma de ATP (NELSON; COX, 2006). A expressão glicólise anaeróbia 

também é conhecida (do grego glykys = doce e lysis = quebra). 

   Um aspecto da fermentação alcoólica diz respeito aos mecanismos de transporte dos açúcares 

para dentro da célula do Saccharomyces cerevisae, onde ocorre a conversão em etanol. Devido 

ao seu tamanho a sacarose não consegue penetrar na célula através da membrana celular, sendo 

hidrolisada do lado externo da membrana com a ajuda de uma enzima produzida pela levedura, 

a invertase. Isto produz glicose e frutose: 

                                                                                invertase 

                                            C12H22O11(aq)  + H2O   →   C6H12O6   +  C6H12O6 

                                                                 Sacarose                                            Glicose               Frutose 
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   A glicose e a frutose têm a mesma composição química, diferenciando-se nas posições de seus 

átomos conforme as representações abaixo: 

  

   Ambas também não atravessam a membrana celular com facilidade, requisitando a ação de 

proteínas transportadoras: as permeases, que, no entanto, têm maior afinidade pela glicose. 

Assim, esta molécula é captada do meio mais rapidamente e é levada para o interior da célula 

através do que se denomina difusão facilitada (ZASTROW; STAMBUK, 2000). 

   O processo de conversão da glicose em etanol, a fermentação alcoólica, envolve uma sequência 

de 12 etapas e enzimas. A sua elucidação envolveu enorme quantidade de pesquisas e pelo 

menos 50 cientistas durante a primeira metade do século XX, com desenvolvimento de métodos, 

equipamentos, isolamento e purificação de substâncias e discussões que impulsionaram a ciência 

da Bioquímica. As pesquisas seguiram duas rotas de investigação: uma envolvendo a 

fermentação alcoólica das leveduras e a outra direcionada à compreensão da fermentação láctica 

nos músculos, havendo paralelos e interconexões. 

   Alguns cientistas envolvidos eram refugiados da Alemanha nazista e desenvolveram suas 

pesquisas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Seis deles foram agraciados com prêmios Nobel 

por suas contribuições à elucidação das etapas da glicólise, cujo caminho foi completamente 

estabelecido em 1940 após um pouco mais do que 30 anos de estudos (BARNETT, 2003). A 

equação mostrada a seguir exibe, de modo simplificado, o reagente inicial (a glicose), a 

participação de enzimas e os produtos da reação: etanol e dióxido de carbono, mas não permite 

perceber os detalhes, a complexidade do processo completo e os intermediários envolvidos: 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/glicose-e-frutose.jpg
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   Conforme mencionou Seu Zé: “não tem nenhuma gota de álcool no vinho. É no fermentá que 

dá o álcool. A gente não põe álcool no vinho, ele vira lá dentro. A fermentação dele é que cria 

esse álcool”. Ao dizer "fermentação", Seu Zé está usando a mesma denominação dada pelo 

cientista Louis Pasteur para o processo. O verbo "fermentá" e o que Dona Ná disse: "é o fermento 

que fáiz isso" e "se entrá ar capaiz que não fermenta", são derivadas. 

   Os produtos finais da fermentação alcoólica, o dióxido de carbono (CO2) e o etanol (C2H5OH), 

não tem utilidade para as leveduras (LIMA et al, 2005). Por serem moléculas pequenas e 

interagirem adequadamente com a camada de lipídeos da membrana celular desses organismos, 

atravessam-na por difusão simples e são liberados para o meio externo (YUAN et al, 2000; 

ZASTROW; STAMBUK, 2000), tal como disse Seu Zé: “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho”, 

“solta um gáis de dentro do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”. 

   A mistura permanece isolada dentro dos garrafões por oito dias, mas por que este tempo? Após 

este período as rolhas de cortiça são retiradas e trocadas por pequenos cilindros ocos de bambu, 

medindo de 4 a 8 cm de comprimento e com diâmetro aproximadamente igual ao da boca dos 

garrafões, nos quais adaptam a extremidade de uma mangueirinha de plástico que tem cerca de 

40 cm de comprimento. Ao redor passam cera de abelha. Também usam rolhas de cortiça 

perfuradas em substituição aos cilindros de bambu, adaptam a mangueirinha e tampam a boca 

dos garrafões. 

 

 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/equação-de-conversão-da-glicose-em-etanol.jpg
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   A extremidade livre das mangueirinhas é colocada em um recipiente com água onde borbulha 

o gás produzido na fermentação, o dióxido de carbono: “tem que colocá pra fermentá, se não 

colocá não fermenta” (Dona Ná), “tem que colocá dentro do copo com água pra não entrá ar, o 

ar só tem que saí”, “o ar é coisa muito importante, não pode entrá, se entrá enfraquece o vinho” 

(Seu Zé). É preciso garantir condição anaeróbia para não comprometer a fermentação. Por isso, 

vedam a boca dos garrafões com rolhas contendo mangueiras cujas extremidades livres são 

colocadas dentro de um copo com água para a saída de gás. A fermentação produz dióxido de 

carbono, mas requer ausência de oxigênio. 

 

 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Hollow-bamboo-cylinder.jpg
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   A fermentação termina após cerca de dois meses, havendo diminuição substancial da 

quantidade de gás que borbulha no recipiente com água. Nesta etapa a quantidade de etanol 

produzido afeta o metabolismo das leveduras. Em concentrações alcoólicas acima de 16% elas 

morrem, a 6% e a 15% apenas 0,25% e 0,05% das leveduras sobrevive, respectivamente 

(PEIXOTO, 2002, p.302). 

   Concluída a fermentação, os cilindros de bambu ou as rolhas com mangueirinhas são retirados 

e os garrafões são novamente tampados com as rolhas de cortiça normais. O vinho está quase 

pronto, mas permanece dentro dos garrafões vedados por mais dois meses. Deposita-se no 

fundo uma “borra” que segundo Seu Zé é a “sujeira ou o ácido da laranja”, provavelmente 

constituída pelas leveduras mortas ou por materiais sólidos que depositaram e não foram 

separados adequadamente pelo método de filtração usado.  

   Após esse tempo eles retiram o vinho dos garrafões mediante sucção do líquido sobrenadante 

com uma mangueirinha. O vinho assim preparado possui cor de mel e leve gosto de laranja. É 

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/wp-content/uploads/2015/01/Carboys-with-hoses.jpg
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armazenado em garrafas de vidro e está pronto para ser degustado durante as refeições e 

especialmente nas datas festivas e comemorações familiares. 

 

   É interessante notar que o vinho de laranja é preparado por Seu Zé e Dona Ná sem nenhum 

conhecimento científico ou recurso tecnológico avançado. Certamente que o Ronaldo, filho do 

casal, sabe um pouco mais agora sobre o que está envolvido na produção do vinho de seus pais 

e deve vê-la agora de outro modo, mas isto irá alterar o modo da família produzir o vinho de 

laranja? Ajudará a produzir um vinho melhor? Colocará o vinho de laranja nas prateleiras dos 

supermercados? A ciência e a tecnologia influenciam saberes e práticas desta natureza?  
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