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A introdução de vinhedos na Serra Catarinense vem ocorrendo nos últimos 20 anos, no entanto, pouco se
conhece o microbioma associado a esta nova região vitícola, bem como, a diversidade de leveduras
associadas às espécies viníferas e o potencial enológico destes microrganismos. Desta forma, este
trabalho tem como objetivo caracterizar leveduras presentes em amostras de solo e folhas de videira de
um vinhedo de Sauvignon Blanc isoladas da fermentação espontânea de um caldo de isolamento de
leveduras. Para realização do isolamento das leveduras, amostras de solo e folha foram coletadas em 3
vinhedos da Região Serrana de Santa Catarina. Em cada local, foram demarcados 10 pontos e 3
amostras compostas de solo e folha foram coletadas para realizar o isolamento das leveduras. O solo foi
retirado com auxílio de uma pá sanitizada, a uma profundidade de 0 a 10 cm e uma distância de 10 cm da
base do caule das plantas de videira. De cada um dos pontos coletou-se 3 folhas e estas foram
acondicionadas em sacos plásticos. A partir das amostras de solo e folha, foi preparado o inóculo para a
condução da fermentação espontânea de um caldo de isolamento de leveduras. Desta forma, foram
pesados 25 g de solo e folhas de cada local de coleta e acondicionados em frascos de laboratório. As
amostras foram então diluídas em 225 mL de uma solução 0,1% de KCl e posteriormente submetido em
agitação (180 rpm) em shaker por 30 minutos. Após este período, 100 mL do sobrenadante foi coletado e
usado como inóculo para a fermentação de um caldo para isolamento de leveduras (160 g/L D-glicose, 20
g/L de Peptona, 10 g/L de Extrato de Levedura e 5 g/L de Ácido Tartárico a pH 3,5). Após o final da
fermentação espontânea, o isolamento foi realizado por meio de diluição seriada em água peptonada
0,1% e inoculadas em meio Ágar Sabouraud acrescido de 0,04% de cloranfenicol. Após o crescimento
microbiano, foram escolhidas 25 colônias por placa e estas purificadas até a obtenção de culturas puras.
Os isolados foram submetidos a taxonomia polifásica, sendo avaliado as características relacionadas a
morfologia celular e de colônia, sexualidade e fisiológicos, e os resultados comparados às informações do

CBS Database Collections. Com relação aos resultados, em razão da Pandemia de Covid-19 ocorreram
atrasos na coleta das amostras e o projeto está em andamento.
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