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A utilização de linhagens selecionadas nos vinhos favorece um início mais rápido do
processo fermentativo e evita riscos de contaminação apresentados pela fermentação
espontânea. Ferramentas de biologia molecular tem sido proposto para complementar
as limitações na identificação destas linhagens. O objetivo deste trabalho foi analisar a



presença das linhagens indígenas de S. cerevisiae 68 e 152, no final da fermentação
alcoólica e malolática, por meio da restrição do DNA mitocondrial. Estas linhagens
foram isoladas no Vale do São Francisco (BA) e utilizadas como iniciadoras na
produção de dois vinhos da variedade Cabernet Sauvignon. Nos dois vinhos foi
encontrado um total de 76 isolados de leveduras no final das fermentações. Para
a obtenção do mtDNA utilizou-se a enzima lítica de Rhizoctonia so/ani e para o perfil
de restrição a enzima Hinf I. Os produtos de digestão do mtDNA dos isolados
encontrados e dos padrões das linhagens 68 e 152 foram corados pelo GelRed e
analisados por eletroforese em gel de agarose 1% numa voltagem de 100V por 150
minutos em TBE 0,5X . Os perfis de banda puderam ser visualizados e comparados
com os padrões através da luz ultravioleta e fotografados utilizando um sistema de foto-
documentação. Nos dois vinhos foram encontradas outras linhagens indígenas que
apareceram durante as fermentações. Por meio da técnica de restrição do DNA
mitocondrial foi possível observar que a linhagem indígena 152 permaneceu até o final
da fermentação, o mesmo não ocorrendo com a linhagem 68, já que outras linhagens
indígenas conseguiram se sobrepor. Os resultados sugerem que a linhagem 152
poderia ser utilizada na produção de vinhos no Vale do São Francisco, no entanto,
n ovos estudos para melhor caracterização desta linhagem indígena faz-se necessário.


