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Durante milénios, o vinho era assunto exclusivo dos vinhateiros que conseguiram, 

de geração em geração, transmitir técnicas empíricas habitualmente muito delicadas 

para elaborar a excelência : selecção dos terrenos, das videiras, trabalho da vinha. 

O ritual terminava no mistério das caves, a produção de vinho revelava quase uma 

magia. 

Mas no século XVIII, as descobertas científicas abrem caminho a uma profunda 

evolução das técnicas, permitindo a compreensão dos mecanismos naturais que 

fazem o vinho e o conhecimento sobre eles cada vez mais racionais. Os trabalhos 

de Antoine Laurent de Lavoisier sobre a fermentação do vinho conduzem à equação 

da fermentação alcoólica, que por acção das leveduras, transforma os açúcares em 

álcool etílico. Os avanços da química anunciam mudanças lentas mas profundas. 

No século seguinte, políticos e cientistas mobilizaram-se para salvar a bebida 

preciosa. O imperador Napoleão III pediu a Louis Pasteur para parar as ameaças 

graves sobre a qualidade do vinho francês, vítima de alterações demasiado 

frequentes. A biologia vai juntar-se à química.  

Estamos em 1863. Com quarenta e um anos, Louis Pasteur goza já de uma 

reputação de grande sábio. Tem-se interessado pela « fermentação » desde há seis 

anos. Para ser mais exacto, seria necessário colocar a palavra no plural, uma vez 

que existem diferentes tipos de « fermentações ». Uma delas consiste na 

transformação do açúcar do leite em ácido lácteo (a fermentação láctea), outra 

permite a transformação dos açúcares da uva ou da farinha em álcool (a 

fermentação alcoólica já falada), uma outra ainda termina na transformação do 

álcool do vinho em vinagre (a fermentação acética). Outras ainda levam a produtos 

tóxicos e nauseabundos (na lama dos tanques, por exemplo, ou nos resíduos 

agrícolas em decomposição como no estrume).   

Os químicos sustentam que estas fermentações são « obra de morte ». Não se 

manifestam nos cadáveres ? Pasteur afirma que são «obra de vida», pois está 

persuadido que se realizam exclusivamente em acções de seres vivos desde que, 

em 1857, observou uma cuba em que se efectuava uma fermentação láctea. 

Entusiasmado, desenhou logo no seu caderno de laboratório os pauzinhos 



minúsculos observados no seu microscópio. A sua intuição não o tinha enganado, os 

fermentos são mesmo pequenos seres vivos. É só procurá-los em todos os sítios 

onde se produzem fermentações. 

Diz-se que o vinho é melhor envelhecido. Ora estas doenças que o atacam agem 

muito antes desse melhoramento. Não têm então nada a ver com um 

envelhecimento natural : são as fermentações patológicas. Louis Pasteur mostrou 

que cada uma destas doenças é causada por um fermento diferente. Mas pôde 

assim explicar a origem das doenças do vinho, no entanto, isto não lhe fornecia uma 

defesa. Então, comprometeu-se diante do Imperador a encontrar um remédio para 

as alterações do vinho. Neste início, experimentou e aperfeiçoou um procedimento 

eficaz de conservação. Muito em moda no fim do século XIX, este processo 

chamado « pasteurização » é ainda utilizado actualmente para diversos alimentos. 

Explicaremos o princípio, mas antes, para compreender melhor a amplitude e 

originalidade dos trabalhos de Pasteur, convém lembrar os processos « normais » 

de fermentação que permitem a transformação do sumo de uva em bom vinho.   

 
As fermentações implicadas no fabrico do vinho 

O vinho elabora-se a partir de uva esmagada nas cubas. Antes de serem 

esmagadas, podemos encontrar as leveduras na pele dos caroços. A pele faz 

barreira e impede-os de penetrar no interior do caroço. Depois de serem 

esmagadas, é diferente, as leveduras entram em contacto com o açúcar : a 

fermentação alcoólica pode começar. A palavra « fermentação » vem do latim 

fervere, que significa « ferver », o gás emitido durante esta fervura é o gás 

carbónico. 

Antes de Pasteur, desde 1837, um físico francês, o barão Charles Cagniard de 

Latour, tinha claramente indicado que a transformação do açúcar em álcool era 

consequência da actividade das leveduras. O papel destes fermentos tinha também 

sido notado pelos biólogos alemães Theodor Schwann e Franz Schulze. Mas 

naquela época, estas observações tinham interpretações fantasistas. Sabemos 

actualmente que as leveduras utilizam a energia libertada durante a fermentação 

para organizar a matéria orgânica necessária à sua reprodução.  

Mas de onde vêm os açúcares da uva que servem de alimento às leveduras ? 

Estes açúcares, essencialmente da glucose e da frutose, são produzidos pela vinha 

no decurso da fotossíntese, depois transformados em álcool e em gás carbónico. A 

compreensão e a quantificação da fermentação alcoólica, que permitem « medir » o 



vinho, fizeram-no perder uma parte do seu mistério e transformaram-no em objecto 

científico. Sabendo, por exemplo, que 17 gramas de açúcar por litro de mosto vão 

dar, depois da fermentação, 1% de álcool, ou seja 1º, pode-se, prever o teor de 

álcool que o vinho terá, medindo a quantidade de açúcar no mosto com um 

densímetro. 

Os açúcares não são o único constituinte do mosto. 
Este contém também ácidos orgânicos – ácido tartárico e ácido málico em particular 

– assim como moléculas aromáticas, corantes, proteínas (em particular enzimas 

capazes de acelerar diversas reacções químicas), vitaminas, taninos e (esquecemo-

la muitas vezes) água, sem a qual a bioquímica do vinho não poderia ter lugar. O 

gás carbónico libertado durante a fermentação pode permanecer ou não no vinho. 

É a evolução destes constituintes, de início massiva no decurso da fermentação 

alcoólica e depois cuidadosamente controlada pelo viticultor, que assegura o 

melhoramento do vinho durante o seu envelhecimento. Durante o primeiro Inverno, 

os vinhos vermelhos sofrem uma segunda fermentação mais discreta que permite a 

transformação do ácido málico em ácido láctico : « falamos da fermentação 

malolática  (é diferente da fermentação láctica que acidifica o leite). O vinho perde 

em acidez e ganha em flexibilidade e em harmonia. Pode então ser engarrafado ou 

continuar a sua maturação nas barricas de carvalho.  

 
O envelhecimento natural do vinho 

Os vinhateiros viam a causa das doenças do vinho num tipo de «envelhecimento» 

demasiado exagerado. Sabia-se que o envelhecimento de um vinho aumenta 

geralmente a sua suavidade, modifica a sua opacidade e a sua cor, mas um 

envelhecimento prolongado pode fazê-lo perder totalmente a sua força e carácter. 

Pasteur, interessando-se pelo papel do ar nesse envelhecimento, confirmou que 

este era na realidade muito complexo com dois efeitos aparentemente opostos sobre 

a qualidade dos vinhos, um benéfico e o outro nefasto. Por um lado o oxigénio 

exerce um efeito nocivo porque favorece o desenvolvimento de microrganismos 

nocivos, por outro lado contribui para eliminar a acidez e o gosto áspero do vinho 

novo. Em presença do oxigénio, uma parte dos pigmentos coloridos precipita e uma 

tinta « casca de cebola » particularmente apreciada pode aparecer. Em suma, é o 

oxigénio que confere ao vinho velho a sua qualidade, mas é igualmente ele que o 

faz perdê-la se a sua acção se prolongar demasiado tempo. Pasteur demonstrou 

estes factos comparando o destino de um vinho novo colocado num tubo bem cheio 



e cujo bocal estava selado com cera, e num tubo com a mesma capacidade, desta 

vez cheio até meio e fechado com uma rolha que deixava o oxigénio difundir-se 

lentamente através da sua espessura protegendo, ao mesmo tempo, o vinho das 

contaminações das poeiras e dos microrganismos presentes no ar exterior. No 

primeiro tubo, não observou nenhuma alteração, mas o vinho continuou ácido e 

áspero como um vinho novo. No segundo, o vinho adquiriu a suavidade e as 

características de um vinho convenientemente envelhecido : o seu bouquet era 

maravilhoso. 

Nas caves, a barrica, ao mesmo tempo que permite uma oxidação muito 

controlada benéfica dos constituintes iniciais, traz também elementos vindos da 

própria madeira. São os taninos (já presentes na própria uva) que dão corpo e 

aromas agradáveis ao vinho. 

O vinho não está totalmente desprovido de seres vivos: contém bactérias e as 

leveduras responsáveis da fermentação alcoólica. Saturadas de álcool, asfixiadas 

por falta de oxigénio, famintas pela falta de açúcar e de proteínas, completamente 

inibidas pelo dióxido de enxofre que o vinhateiro junta, por vezes, elas não se podem 

mais reproduzir. Mas ainda lá estão ! 

Engarrafado, o vinho estará protegido da oxidação por uma atmosfera confinada 

pobre em oxigénio. Depois da abertura da garrafa, os constituintes aromáticos 

poderão, em compensação, ser oxidados no contacto com o ar numa garrafa, no 

copo ou mesmo na boca (o gesto que consiste em manter alguns instantes o vinho 

na boca gargarejando é pouco elegante mas aumenta o prazer dos sentidos).  

Muito efémera, a degustação não é habitualmente a parte mais penosa da longa 

história do vinho. Desde que o vinho não se tenha « tornado amargo »! Chegou o 

momento de falar das doenças do vinho que Pasteur foi levado a estudar. 

As fermentações « irregulares » origens das doenças do vinho 
As doenças podiam afectar os vinhos de várias maneiras. A doença principal era 

a injecção acética, que se traduzia por uma amargura que tornava o vinho 

dificilmente consumível. Os vinhos brancos espumantes, os champanhes podiam ser 

atingidos por uma outra doença, chamada « gordura » porque o vinho se revestia de 

uma consistência mais ou menos oleosa, com depósito de tartaratos e de borras. 

Pasteur teve oportunidade de observar os danos do vinho assim «azedo» na cave 

do pai. Desde 1858, que ele tinha notado, por análise microscópica, a presença de 

leveduras «filiformes» (de forma diferente da levedura comum) que podiam ser 

julgadas responsáveis por esta doença pelas transformações químicas que eram 



capazes de produzir. Mas todos estes males eram já conhecidos de forma empírica. 

Pasteur era da família de vinhateiros do Jura, pois os seus pais tinham uma 

residência em Arbois. Mas estava, mesmo assim, longe de possuir um conhecimento 

vasto sobre as doenças do vinho. Pasteur tinha deixado a região de Arbois muito 

tempo antes, para os seus trabalhos e actividades docentes e só regressava 

esporadicamente durante as férias. Foi mesmo com uma certa ingenuidade que 

abordou o problema, quando o Imperador lhe pediu.  

Depois de algumas experiências desde Setembro de 1863 com alguns dos seus 

alunos, compreende que deve fazer ele mesmo as suas investigações junto dos 

vinhateiros. Não cessará de se deslocar em toda a região, visitando as caves e 

tomando notas. As hipóteses são inúmeras e não se pode negligenciar nenhuma. De 

cada vez que encontra uma amostra de vinho alterado, Pasteur encontra, com a 

levedura comum, fermentos distintos desta levedura, e claro, de morfologias 

diferentes segundo o tipo de doença. Conclui que estes germes pouco comuns são 

responsáveis pelas doenças observadas e que provocam alterações vindas de 

fermentações que competem com a fermentação alcoólica normal. Outros trabalhos 

conduzem-no a generalizar a ideia de que a cada tipo de fermentação corresponde 

uma categoria particular de microrganismos. Funda assim as bases da 

microbiologia, iniciando uma nova era industrial, a da bio-indústria, ela própria 

anunciadora das nossas biotecnologias modernas.  

 
O aperfeiçoamento do procedimento da pasteurização e as suas consequências 

A demonstração estava feita : são microrganismos, os responsáveis pelas 

doenças do vinho. Como proteger, então, a sua intervenção desaprovada ? Num 

primeiro momento, Pasteur pensa em utilizar produtos químicos dotados de 

propriedades anticépticas para matar os germes indesejáveis a temperaturas 

compatíveis com a preservação dos elementos orgânicos do vinho (ou seja a 

temperaturas inferiores a 40º C, porque para além disso as enzimas são destruídas). 

Mas os resultados revelam-se decepcionantes ou pouco reprodutíveis. Tem então a 

ideia de aquecer a temperaturas compreendidas entre 60 e 100º C, sem ar. O 

procedimento de esterilização parcial que será descrito mais tarde com o nome de 

«pasteurização» nasceu. A 1 de Maio de 1865, Pasteur apresenta à Academia das 

Ciências uma nota intitulada « Procedimento prático de conservação e melhoria dos 

vinhos ». Depositou, anteriormente, uma patente de invenção susceptível de cobrir 



este procedimento durante quinze anos. A utilização da pasteurização estender-se-á 

a outros produtos de consumo (cerveja, leite e outros géneros perecíveis).   

Pasteur pressente também que as suas observações relativas à contaminação 

bacteriana dos vinhos têm uma relação com as perturbações que se produzem nos 

tecidos animais (doenças infecciosas). Em 1866, coloca nas mãos de Napoleão III a 

obra, onde se encontram resumidos os seus resultados. Marcando, como já vimos, o 

início da microbiologia enológica, esta obra anuncia o seguimento dos trabalhos de 

Pasteur sobre as doenças infecciosas e a teoria dos germes. 

Pasteur conseguiu, em pouco tempo, realizar a sua missão. No entanto, a 

explicação que dá das fermentações é somente parcial. É certo que os seus 

trabalhos marcam um progresso decisivo em relação aos detentores de teorias 

físico-químicas vagas e inverificáveis, mas ao passar ao lado do que se passa no 

interior das células, não vai ao encontro da teoria vitalista, que afirma que os seres 

vivos são dotados de propriedades particulares impossíveis de analisar por simples 

leis físicas e químicas. Mostrou-se, desde então, que as propriedades dos sistemas 

vivos podiam ser perfeitamente explicadas num quadro físico-químico ! 

As substâncias que tornam as fermentações possíveis são, já as mencionámos, 

as « enzimas » (do grego en, dentro, e zumê, levedura). Fabricadas pelas células 

vivas, são também capazes de agir fora dessas células, in vitro, em condições 

ambientais precisas (temperatura, acidez, presença de diversos produtos). Dois 

anos depois da morte de Pasteur, o cientista alemão Eduard Buchner estabelecerá 

que um extracto de leveduras, sem a presença de células vivas, é capaz de 

transformar o açúcar em álcool. Não só as fermentações vão poder ser 

compreendidas e controladas ainda mais delicadamente, mas, mais geralmente, 

vamos poder descrever e explicar as centenas de reacções químicas que se 

produzem habitualmente no interior de cada tipo de célula viva. Da associação da 

química e da biologia nascerá brevemente a bioquímica.  

 
O abandono da pasteurização do vinho 

Na época de Pasteur, o seu procedimento era o único meio eficaz para conservar 

o vinho. Mas impedia os bons micróbios, cuja existência Pasteur ignorava, de 

provocar as fermentações naturais do vinho (principalmente a fermentação alcoólica) 

que, como já dissemos, melhora o seu gosto durante o envelhecimento – o que nós 

chamamos a « maturação » do vinho.  



A pasteurização do vinho foi então pouco a pouco substituída por uma higiene 

rigorosa – já recomendada por Pasteur mas tecnicamente impossível na sua época 

durante as vindimas e a vinificação assim como por um controlo das condições 

complexas, mas conhecidas desde então, dos modos de desenvolvimento dos 

micróbios. Sabemos agora evitar que os quatro micróbios «maus» descobertos por 

Pasteur (actualmente não há mais que esses) se multipliquem no vinho e, pelo 

contrário, favorecer o desenvolvimento dos micróbios « bons » jogando com a 

temperatura do vinho, a sua exposição ao ar ou ainda adicionando açúcar ou 

produtos químicos, tudo isto dentro de limites definidos e controlados pelo Estado. 

Conclusão 
Os trabalhos de Pasteur sobre as doenças do vinho ilustram não só a eficácia do 

seu método, o qual implicava uma grande independência de espírito (Pasteur foi 

mesmo qualificado de «franco-atirador da ciência», um rigor experimental perfeito, 

assim como a coragem de empreender e defender as suas ideias. Mostram ainda 

uma outra faceta do sua personalidade: um espírito eminentemente prático ao 

serviço das causas mais concretas tanto quanto sirvam a colectividade. Uma grande 

parte dos trabalhos sobre o vinagre e o vinho foi levada a cabo em Arbois, em 

contacto directo com os produtores. O aperfeiçoamento da pasteurização necessitou 

com efeito de muitas consultas com eles para assegurar que o calor aplicado não 

alterava o gosto do produto. Pasteur trabalhou também com engenheiros sobre os 

aspectos técnicos do seu método. Reflectiu igualmente sobre a sua utilização 

industrial : as suas publicações contêm especificações detalhadas e esboços de 

equipamento que testemunhavam a consideração tomada em relação a factores 

como o preço de custo e outros aspectos económicos da conservação dos alimentos 

e das bebidas pelo calor. Fazia constantemente esta ligação entre os homens da 

profissão e os cientistas. 

 
Em 1872, durante um congresso vitícola e sobre a seda, Louis Pasteur proferiu 

esta frase que convém repetir incessantemente, neste novo século em que as 

ciências da vida conhecem um desenvolvimento sem precedentes graças ao 

formidável poder desmultiplicador das técnicas e onde o tanto o público, como as 

autoridades governamentais, se interrogam sobre a finalidade da pesquisa : « Não 

existe uma categoria de ciências à qual possamos dar o nome de ciências aplicadas. 

Há a ciência e as aplicações, ligadas entre elas como o fruto e a árvore que o 

carregou.»  


