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	 Para	o	apreciador,	o	primeiro	vinho	botritizado	marca	profundamente	a	experiência	sensorial.	Esse	tipo	de	vinho

é	elaborado	com	uvas	cuja	composição	é	alterada	pela	infecção	do	fungo	Botrytis cinerea.	Para	melhor	apreciação	desses	

vinhos,	é	interessante	conhecer	o	fenômeno	da	botritização,	que	gera	os	aromas	e	sabores	únicos	dessa	modalidade	de	

vinhos	de	sobremesa.

  Alguns fungos apresentam-se na natureza sob duas formas: uma, chamada anamórfica, de reprodução assexuada, 

por meio de esporos, e outra, a teleomórfica, de reprodução sexuada. O que conhecemos como Botrytis cinerea

é a forma anamórfica esporulante do fungo teleomorfo Botryotinia fuckeliana. Esse fitopatógeno é um polifago que afeta 

diversas espécies vegetais e constitui um importante problema de sanidade dos vinhedos. A identificação de diferenças 

morfológicas	e	genéticas	entre	algumas	linhagens	faz	supor	que	esse	fungo	seja,	de	fato,	um	complexo	de	ao	menos	duas	

espécies crípticas (morfologicamente indistinguíveis) que evoluíram de forma simpátrica (sem isolamento geográfico).

	 Ao	infectar	os	cachos	de	uvas,	o	fungo	causa	a	doença	conhecida	como	podridão	cinzenta,	condição	que	torna	

a	uva	imprópria	para	a	elaboração	de	vinho.	A	alta	incidência	dessa	enfermidade	

tem	conseqüências	econômicas	nefastas	na	viticultura.	A	infecção	se	desenvolve	

precocemente,	no	início	do	ciclo	vegetativo,	a	partir	de	esporos	formados	em	estruturas	

micelares, que subsistem durante o inverno, denominadas esclerotia. Os esporos 

(conídeos) são gerados nas extremidades de estruturas filamentares e ramificadas,

os	conidióforos.	A	forma	dessas	estruturas	microscópicas	lembra	um	cacho	de	uvas.
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Ouro líquido é a definição
mais poética que se dá
a um vinho produzido com uvas 
afetadas pelo Botrytis.
Saiba como age este estranho
e caprichoso fungo
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secas e, ainda, a reação da videira, pelo resveratrol. Nessas 

condições	ocorre	a	chamada	podridão	nobre	ao	 invés	da	

podridão	cinzenta.	As	perfurações	do	 fungo	no	exocarpo	

da	uva	alteram,	seletivamente,	sua	permeabilidade,	fazendo	

com que a mesma desidrate e concentre os açúcares. O 

metabolismo	 do	 B. cinerea	 gera	 algumas	 substâncias	 e	

consome	outras,	alterando	a	composição	do	suco	da	uva	e,	

conseqüentemente,	do	vinho.	

•	DEsiDrAtAçÃO,	com	diminuição	do	volume

			e	aumento	da	concentração	do	suco.

•	PrODuçÃO DE áciDO gLucôNicO

			(sem	impacto	sensorial),	ácido	acético	e	acetato	de	etila

			por	bactérias	acéticas	(Acetobacter	e	Gluconobacter),

			que	têm	sua	penetração	no	bago	facilitada	pela

			presença	do	Botrytis. O típico aroma sutil da acidez

			volátil,	de	esmalte	e	de	acetona,	provêm	dessa

			contaminação	secundária.

•	AumENtO NA cONcENtrAçÃO	de	açúcar,

			a	despeito	de	o	fungo	metabolizar	35%	a	40%

			do	açúcar	produzido.	

•	PrODuçÃO DE gLicErOL	e	outros	polialcoóis

			como	manitol	e	sorbitol.	Essas	substâncias	aumentam

			as	sensações	de	untuosidade	e	doçura.

•	HiDróLisE DOs tErPENOs.	Esse	fenômeno

			diminui	a	intensidade	aromática	nas	variedades

			nas	quais	o	aroma	terpênico	é	importante

   na caracterização (como a moscatel). Nessas cepas,

			a	perda	de	aromas	com	a	botritização	é	maior	do	que

			com	variedades	mais	neutras,	como	a	sémillon,

			em	que	o	ganho	em	complexidade	aromática	que				

			advém	com	a	podridão	nobre	é	maior	que	a	perda

			de	características	varietais.

•	As EstErAsEs	produzidas	pelo	Botrytis cinerea

			degradam	os	“fruity	esters”	(ésteres	de	cadeia	curta	

			responsáveis	por	aromas	frutados	dos	vinhos).

   O caráter frutado do aroma é, então, substituído

				por	outros	mais	complexos.

•	síNtEsE DE sOtOLON

			(3-hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanone),	que	gera

			aromas	de	curry,	mel,	xarope	de	bordo	(mapple),			

			especiarias,	açúcar	queimado	e	nozes.	

•	síNtEsE DE áLcOOis	de	fórmula	geral	1-octen-3-ol,		

			responsáveis	pelo	aroma	de	cogumelos.

•	mEtABOLismO PrEfErENciAL	do	ácido	tartárico

		em	relação	ao	ácido	málico	limitando	a	queda	no	pH

		causada	pela	desidratação.	A	relativa	conservação

		do	ácido	málico	preserva	a	acidez,	responsável	pelo

		frescor,	ante	uma	concentração	crescente	de	açúcar.

	 Ao final do processo, a uva passificada produz 

quantidades ínfimas de um suco muito doce, ácido, 

untuoso	 e	 com	 o	 sabor	 característico	 do	 fungo.	 A	

desidratação	 faz	 com	 que	 a	 produção	 totalmente	

botritizada	 de	 uma	 parreira	 não	 passe	 de	 um	 cálice	 de	

vinho.	Assim	são	elaborados	alguns	dos	melhores	vinhos	

de	 sobremesa	 existentes,	 os	 vinhos	 botritizados. são 

vinhos	 raros,	 complexos,	 extremamente	 longevos	 e	

desafortunadamente	caros.	Esse	 fenômeno	é	observado	

na Hungria, com os vinhos tokaji, na frança, em 

sauternes, no vale do Loire e na Alsácia (sgN) e, na 

Alemanha, no vale do reno, onde são produzidos os 

grandes vinhos beerenauslese e trockenbeerenauslese.

	 A	batalha	travada	entre	o	Botrytis cinerea	e	a	Vitis vinifera	

nos	proporciona	os	benefícios	do	vinho	tinto,	por	meio	do	

resveratrol,	e	os	prazeres	 incomparáveis	 	de	vinhos	doces	

como	o	Château d’ Yquem,	um	Tokaji Aszu Ezsenzia	

ou	um	Trockenbeerenauslese do Rheingau.
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Daí	 o	 nome	 Botrytis	 (cacho	 de	 uvas	

em	grego),	sendo	que	a	palavra	cinerea	vem	do	latim,	cinzas,	

referência à cor cinzenta das colônias de fungos. chuvas 

abundantes,	períodos	 longos	de	umidade	e	enraizamento	

superficial favorecem o desenvolvimento da podridão 

cinzenta.	A	rigidez	da	película	das	uvas	e	os	cachos	pouco	

compactados	reduzem	a	incidência	da	doença.	As	hifas	do	

fungo atacam inicialmente partes de flores abortadas ou 

senescentes,	particularmente	os	estames	e	pétalas.	A	partir	

dessas	 estruturas	 infectar-se-ão	 os	 futuros	 brotos	 frutais.	

O fungo produz uma enzima, a pectinase, que destrói a 

pectina	 da	 película	 da	 uva	 e	 permite	 a	 invasão	 do	 bago	

de	uva.	A	casca	multiperfurada	precipita	a	desidratação	da	

uva,	piorada	pelo	fato	de	o	fruto	maduro	ser	desconectado	

do sistema vascular da planta. No entanto, a infecção pelo 

B. cinerea tem um interessante desdobramento. uma vez que 

uma	única	uva	tenha	sido	invadida	pelo	fungo,	os	demais	

cachos	da	parreira	passam		a	sintetizar	grandes	quantidades	

de	fitoalexinas, classe de substâncias 

com	 propriedades	 antibióticas,	 produzidas	 pelos	 vegetais	

superiores em resposta à infecção e à injúria. Nesse caso, 

a fitoalexina sintetizada é o trans-3,4,5’-trihydroxystilbeno, 

o	 conhecido	 resveratrol,	 substância	 que	 apresenta	

capacidade	 de	 reduzir	 os	 processos	 de	 aterosclerose	 e	 de	

carcinogênese.	Ao	resveratrol	 são	atribuídos	os	benefícios	

da	ingestão	moderada	de	vinho	tinto.	A	saga	do	fungo	não	

termina por aqui. O microrganismo produz uma enzima, 

a	 lacase,	 que	 tende	 a	 inativar	 o	 resveratrol,	 facilitando	 a	

invasão	 de	 novos	 cachos.	 Existe,	 dessa	 forma,	 como	 nas	

infecções	 humanas,	 uma	 disputa	 entre	 o	 microrganismo	

patogênico	e	a	planta	infectada.	Em	condições	climáticas	

específicas (manhãs nubladas e úmidas, com o restante 

do	dia	seco	e	ensolarado),	em	alguns	lugares	do	mundo	e	

para	 algumas	 cepas	 de	 uvas,	 estabelece-se	 um	 equilíbrio	

entre	 três	 fatores:	 o	 crescimento	 do	 fungo,	 estimulado	

pela	umidade	matinal,	sua	inibição,	pelas	tardes	quentes	e	
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