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 ESQUEMA DE PRODUÇÃO HIGIENE 
A higiene é um requisito e uma obrigatoriedade da indústria alimentar. Em todas as etapas do processamento de uvas, mosto e vinho devem ser cumpridos 
rigorosos procedimentos de higiene para garantir que não existe contaminação e degradação do produto. Todos os passos são importantes, no entanto o momento 
do engarrafamento é a última etapa antes de enviar o produto para o consumidor, qualquer contaminação que aconteça nesta etapa acarreta elevados custos na 
resolução do problema, pela degradação do vinho engarrafado e pela imagem negativa criada no consumidor. Por essa razão devemos garantir, pela aplicação de 
procedimentos rigorosos, que a linha de enchimento se encontra devidamente limpa, desinfetada e isenta de resíduos antes de cada enchimento.

Esta é a primeira etapa da preparação dos vinhos para o engarrafamento. 
Nesta fase utilizamos ferramentas como leveduras inativas, taninos, 
madeiras e oxigénio para ajudar a criar um vinho mais rico e complexo. 
Esta etapa é essencialmente definida pelos objetivos comerciais do vinho 
a ser engarrafado. Consoante as características do produto final a obter, é 
necessário criar um esquema de trabalho que molde o vinho para atingir o 
perfil desejado.
O estágio em barrica permite a dissolução no vinho de compostos 
voláteis e não voláteis da madeira e permite a introdução “controlada” 
de oxigénio. A  parceria da PROENOL com a NCadete e o Grupo Charlois, 
permite-nos oferecer a todas as adegas uma gama alargada de produtos 
da mais elevada qualidade. 

A mistura de vinhos tem vários objetivos, acerto de caraterísticas 
analíticas (álcool, acidez, Intensidade de cor, etc), aumento da 
complexidade organolética e homogeneizar grandes lotes de vinho. Em 
qualquer dos casos, é sempre recomendável efetuar o lote final antes de 
iniciar a clarificação e estabilização do vinho. A mistura de dois vinhos 
estabilizados pode resultar num lote instável.

O

Leveduras inativas (p.20)
Nobless
Opti-Lees
Pure-Lees Longevity 
Optimum White 
Reduless
Booster Blanc
Booster Rouge

Antioxidantes/Antissépticos (p.28)
Bactiless
No Brett Inside
Pure-lees Longevity
Sorbato de Potássio
Ácido Ascórbico
Efferbaktol
Sulfiscorbate
Lisozima

Leveduras inativas (p.20)
Pure-lees Longevity

Circuitos-CIP 
Quattro Plus
Divosan Activ
Divosan Forte
Booster
Deosan Deogen
Divosan Omega
TC86

Superfícies-OPC
Safefoam
Plusfoam
Endurosafe
Enduropower
Diverfoam Activ

Lubrificantes
Dicolub Sustain

Equipamentos

Segurança 
no Trabalho

Hig. de membranas
Gama Divos

Áreas Sociais

Operadores

Corretores de Acidez (p.30)
Purac Vin
Ácido Cítrico
Bicarbonato de potássio
Promalic

ESTÁGIO / MELHORAMENTO 
E INTEGRAÇÃO SENSORIAL LOTEAMENTO COLAGEM1 2

A estabilização tartárica dos vinhos pode ser realizada 
por métodos aditivos ou extrativos. Os extrativos mais 
importantes são a estabilização por frio (continua ou estática, 
com ou sem adição de sais de bitartarato) e a electrodiálise. 
A estabilização por frio estático sem adição de sais (mais 
demorada) permite igualmente aumentar a estabilidade da 
matéria corante. Os métodos aditivos mais utilizados são o 
ácido metatartárico (com diferentes graus de esterificação) 
e as gomas de celulose (CMC). O ácido metatartárico e o CMC 
não estabilizam a matéria corante, pelo que é fundamental a 
utilização conjunta de uma goma arábica estabilizante para 
a sua estabilização. O CMC é bastante reativo com proteínas, 
pelo que é fundamental garantir a estabilidade proteica nos 
brancos e rosés e é aconselhável a colagem com bentonite 
nos vinhos tintos. Para vinhos que têm mais de 1,5 g/L de 
potássio, é fundamental avaliar rigorosamente a dose de ácido 
metatartárico ou CMC necessária para atingir a estabilidade. 

Devido às atuais exigências dos mercados; rapidez, diferenciação, 
facilidade de consumo, criamos uma gama de produtos que permite 
“retocar” o vinho antes do enchimento. Estes produtos podem ser 
aplicados no próprio dia do enchimento, são totalmente solúveis 
e estáveis e não têm um impacto significativo nos sistemas de 
filtração. A fase de acabamento não deve ser vista como uma 
substituição da etapa de melhoramento e integração sensorial, 
os “ajustes” de acabamento são feitos numa perspetiva de curto 
prazo, ou seja, sobretudo para vinhos de rotação rápida. 

Estabilização tartárica (p.40)
Cristab GC
Cristab GC Granulado
V40
Creme de Tackt
Bitartarato de potássio
Calcistab

Gomas Arábicas (p.42)
Duogom
Filtrostabil
Superfiltrostabil 
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A filtração final é um ponto crítico da segurança alimentar. 
Esta é a última barreira física antes do engarrafamento, 
permite reter todas as partículas sólidas que possam existir 
em suspensão no vinho (próprias ou estranhas ao vinho), 
permite dar brilho e limpidez e se for desejada, permite a 
estabilização microbiológica do vinho engarrafado. Para 
que um engarrafamento seja bem sucedido, é fundamental 
cumprir rigorosos procedimentos de higiene. A sala de 
enchimento deve ser uma zona limpa e desinfetada, com 
temperatura e humidade controlada.

Cartuchos (p.63)
Claris
Fuente FSC
Membracart XL II
Nexis A
Oenopure
Polyfine II
Precart PP II
Profile II
Profile Star
Ultipor  GF+
Ultipor N66

Paletes de filtração (p.63)
Pall Oenofil
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Corretores de acidez (p.30)
Purac Vin
Ácido Cítrico
Bicarbonato de potássio

Gomas arábicas (p.42)
Gomixel

Manoproteinas Solúveis (p.23)
Manolees

Taninos (p.24)
Oenotan

As colagens são o primeiro passo para a estabilização dos 
vinhos. Nos brancos necessitamos de estabilizar proteínas 
e fenómenos oxidativos, nos tintos a matéria corante. 
Na colagem é possível corrigir algumas características 
organolépticas como a adstringência ou amargor, aroma 
ou alguns defeitos presentes. A colagem deve permitir a 
clarificação do vinho, e se bem realizada, permite inclusive 
baixar consideravelmente o índice de colmatação dos vinhos 
melhorando significativamente o rendimento económico e 
qualitativo da filtração.

Albumina
Ovocol (pó)
Albumina (liq.)

Proteina vegetal
Provgreen Pure wine
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Colas orgânicas
Cristaline
Origin Captur
Origin SH
Procristal
Proclar AF
Procasein
PVPP
Proclar PINK

Bentonites
Miracol
Electra
Optibent

Gelatinas
Aquacol
Albuminocol
Gelisol
Solugel
Gelatína líquida

Taninos (p.24)
Oenotan
Subli’Oak
Sublitan Vinif
Taniraisin
Tanixel

Enzimas (p.26)
Lisozima
Lallzyme MMX
Prozym Aroma V

Madeiras  (p.16)
Oenochene

Barricas (p.18) 
Berthomieu/ Ermitage

Filtrar os vinhos depois da clarificação é um passo importante 
na sua preparação. No caso de se realizar a estabilização por 
frio, a filtração é fundamental para remover colóides que 
estão em suspensão e podem perturbar a cristalização dos 
sais de tartarato. No caso de estabilização por adição de CMC, 
ácido metatartárico e/ou goma arábica, é fundamental que 
o vinho esteja com um índice de colmatagem baixo antes da 
adição destes produtos.
A filtração tangencial é uma tecnologia que permite ganhos 
económicos significativos no curto/médio prazo. Além 
disso realiza uma filtração rápida e reprodutível de vinhos 
com elevada turbidez e reduz de forma muito significativa 
os microrganismos presentes. Independentemente das 
condições iniciais do vinho, a turbidez do vinho filtrado é 
sempre inferior a 1 NTU. A Proenol /Pall comercializam filtros 
tangenciais com capacidades de filtração desde 1000 L/H até 
mais de 20.000 L/H.

Tangencial (p.58)
Oenoflow
Oenoflow HS
Oenofine
Oenoflow Fit

Módulos Lenticulares (p.56)
Suprapak
Supradisc I & II

Placas (p.55)
SeitzSchenk Série K

Adjuvantes de Filtração (p.54)
Fibroklar K e L

Filtração amostras (p.62)
Oenotaste
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Agentes de Colagem (p.32)
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QUANDO SE TRABALHA COM PRODUTOS ENOLÓGICOS DE QUALIDADE, É EXPECTÁVEL 
OBTER SEMPRE RESULTADOS REPRODUTÍVEIS E CONSISTENTES NO TEMPO. NO ENTANTO, 
OS VINHOS SÃO SOLUÇÕES HIDRO ALCOÓLICAS MUITO COMPLEXAS E COM UMA ENORME 
VARIABILIDADE, PELO QUE A APLICAÇÃO DE DETERMINADO PRODUTO PODE APRESENTAR 
RESULTADOS DISTINTOS EM VINHOS DIFERENTES, OU ATÉ EM VINHOS ELABORADOS DA 
MESMA PARCELA EM ANOS DIFERENTES.
POR ESTA RAZÃO, SEJA PARA AVALIAR A DOSE MAIS ADEQUADA DO PRODUTO QUE JÁ 
UTILIZA, SEJA PARA AVALIAR O RESULTADO DA APLICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS, É 
SEMPRE RECOMENDÁVEL A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE ENSAIOS LABORATORIAIS.  

Tabela auxiliar para determinação das quantidades a aplicar em ensaios com garrafas de 0,75L.

ENSAIOS DE 
LABORATÓRIO

Utilizar amostras recentes e representativas do lote industrial 
disponível no mercado.
Real izar sempre ensaios laboratorias antes de apl icar 
qualquer produto. 
Os ensaios laboratoriais e a aplicação em adega deverão ser 
realizados nas mesmas condições. 
Degustar os vinhos resultantes dos ensaios várias vezes.

Dose de 
Aplicação                  
(g ou mL/hL)

Líquidos

Sólidos
(mg)

Solução mãe
0,5 % 1 % 2 % 5 % 10 %

Vol. de solução mãe (mL)

1 1,5 0,75 0,38 0,15 0,075 7,5

2 3 1,5 0,75 0,3 0,15 15

5 7,5 3,75 1,88 0,75 0,375 37,5

10 15 7,5 3,75 1,5 0,75 75

15 22,5 11,25 5,63 2,25 1,125 112,5

20 30 15 7,5 3 1,5 150

25 * 18,75 9,38 3,75 1,875 187,5

30 * 22,5 11,25 4,5 2,25 225

35 * 26,25 13,125 5,25 2,625 262,5

40 30 15 6 3 300

45 33,75 16,88 6,75 3,375 337,5

50 * 18,75 7,5 3,75 375

55 * 20,625 8,25 4,125 412,5

60 * 22,5 9 4,5 450

65 24,375 9,75 4,875 487,5

70 26,25 10,5 5,25 525

75 28,125 11,25 5,625 562,5

80 30 12 6 600

85 31,875 12,75 6,375 637,5

90 33,75 13,5 6,75 675

95 35,625 14,25 7,125 712,5

100 * 15 7,5 750

Todos os produtos devem ser ensaiados respeitando as instruções do fornecedor. Em todos os casos é importante 

avaliar os resultados no imediato e ao longo do tempo. Por exemplo na aplicação de Leveduras Inativas, taninos ou 

gomas é importante avaliar o efeito imediato após aplicação, bem como a evolução do vinho após algumas semanas. 

No caso de ensaios com produtos de colagem é importante avaliar os vinhos depois da aplicação e trasfega/filtração 

das amostras e nova avaliação após algumas semanas. 

No caso de ensaios de estabilização é fundamental garantir que estes são realizados numa amostra do lote de vinho 

final. É importante garantir que a amostra recolhida é representativa, ou seja, antes de retirar uma amostra de 

qualquer depósito, é aconselhável realizar uma homogeneização de todo o volume de vinho.  

ETAPAS

Concentração 
% (v/v ou p/v)

Medir/ Pesar 
(g ou ml)

0,5

1

0,5

1

Transferir para um 
goblé com água e 
perfazer o volume até 
100ml com água.

1
Homogeneizar 
muito bem

1 1

2 2

5 5

10 10

* Efeito diluição demasiado elevado. Utilizar solução mãe com concentração superior.
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PROTOCOLOS DE MATURAÇÃO
VINHO BRANCO E ROSÉ

ESTILO JOVEM FRUTADO

1 Prevenir aparecimento de aromas enxofrados 
(sulfídrico, alho, borracha, etc) e gostos amargos: 
Aplicação de 1g/hL de REDULESS® + 10 g/hL de NOBLESSE®, 

homogeneizar sem incorporar oxigénio e aguardar 1 semana. 

Trasfegar protegido de oxigénio e repetir 1x esta aplicação e 

procedimento.

2 Libertar percursores aromáticos que estão ligados a 
açúcares: 
Aplicar ao vinho 5 g/hL PROZYM AROMA V®.

3 Efetuar o lote final: 
O loteamento tem vários objetivos: acerto de caraterísticas 

analíticas (álcool, acidez, Intensidade cor, etc), aumento 

da complexidade organolética, homogeneizar grandes 

quantidades de vinho, etc. Em qualquer dos casos, é sempre 

recomendável efetuar o lote final antes de iniciar a clarificação 

e estabilização do vinho.

4 Colagem: 
Permite a estabilização proteica e clarificar o vinho: Realizar 

um teste de estabilidade proteica para avaliar a dose necessária 

de Miracol para atingir a estabilidade. Aplicar 2 g/hL de 

CRISTALINE® + a dose necessária de MIRACOL® e aguardar 10 

dias.

5 Filtração de clarificação para preparar o vinho para 
estabilização tartárica – 3 opções:

 5 1ª. Se for para estabilização por frio, filtrar por placa SEITZ 

K200®. À saída do frio filtrar com placa SEITZ KS80®.

 5 2ª. Se for para estabilização com aditivos, resinas ou osmose inversa 

filtrar por placa SEITZ KS80®.

 5 3ª. Filtração tangencial para qualquer dos casos.

6 Estabilização tartárica – 3 opções:
 5 1ª. Estabilização por frio: adicionar BITARTARATO DE POTÁSSIO 

na dose de 80 g/hL para frio estático ou 400 g/ hL para frio em 

contínuo.

 5 2ª. Estabilização com aditivo CMC: adicionar 2mL/L de CRISTAB 

GC® ao vinho e homogeneizar/remontar pelo menos 2x o 

volume do depósito. Idealmente o produto deve ser adicionado 

1 semana antes. No limite adicionar 2 dias antes de realizar a 

filtração final para engarrafamento.

 5 3ª. Estabilização com aditivo ácido metatartárico, neste caso a 

aplicação dos produtos deve ser realizada no dia do enchimento 

ou como alternativa, no dia anterior.  

Adicionar 10 g/hL de V40 + 50 mL/hL de goma FILTROSTABIL® 

e homogeneizar.

7 Acabamento: 
Aplicar 5 g/hL de MANNOLEES® + 100 mL/hL GOMIXEL®.

8 Filtração engarrafamento -2 opções:
 5 1ª. Filtração por placas: filtrar por placa SEITZ EK® para vinhos 

secos ou placa SEITZ EKS® para vinhos com açúcares residuais.

 5 2ª. Filtração por cartuchos: Utilizar um prefiltro PRECART PP II® 

(1 µm) e uma membrana final MEMBRACART XL II® (0,45 µm).

ESTILO COMPLEXO E MACIO 

1 Prevenir aparecimento de aromas enxofrados (sulfí-
drico, alho, borracha, etc) e gostos amargos: 
Aplicação de 1g/hL de REDULESS® + 10 g/hL de NOBLESSE®, 

homogeneizar sem incorporar oxigénio e aguardar 1 semana. 

Trasfegar protegido de oxigénio e repetir 1x esta aplicação e 

procedimento.

2 Aumentar volume de boca e complexidade 
aromática:

 5 Aplicar ao vinho 5 g/hL LALLZYME MMX®, 30 g/hL de OPTI-

LEES® (ou BOOSTER BLANC®) e 3 g/hL de TANIRAISIN®.

 5 Fazer 1 remontagem por semana protegido de oxigénio durante 

1 mês.

3 Efetuar o lote final: 
O loteamento tem vários objetivos:acerto de caraterísticas 

analíticas (álcool, acidez, Intensidade Cor, etc), aumento da 

complexidade organolética, homogeneizar grandes quantida-

des de vinho, etc.  Em qualquer dos casos, é sempre reco-

mendável efetuar o lote final antes de iniciar a clarificação e 

estabilização do vinho.

4 Colagem: 
Permite a estabilização proteica e clarificar o vinho: Realizar 

um teste de estabilidade proteica para avaliar a dose necessá-

ria de MIRACOL® para atingir a estabilidade. Aplicar 2 g/hL de 

CRISTALINE® + a dose necessária de MIRACOL® e aguardar 10 

dias.

5 Filtração de clarificação para preparar o vinho para 
estabilização tartárica – 3 opções:

 5 1ª. Se for para estabilização por frio, filtrar por placa SEITZ 

K200®. À saída do frio filtrar com placa SEITZ KS80®.

 5 2ª. Se for para estabilização com aditivos, resinas ou osmose 

inversa filtrar por placa SEITZ KS80®.

 5 3ª. Filtração tangencial para qualquer dos casos.

6 Estabilização tartárica – 3 opções:
 5 1ª. Estabilização por frio: adicionar BITARTARATO DE POTÁS-

SIO na dose de 80 g/hL para frio estático ou 400 g/ hL para frio 

em contínuo.

 5 2ª. Estabilização com aditivo CMC: adicionar 2mL/L de CRIS-

TAB GC® ao vinho e homogeneizar/remontar pelo menos 2x o 

volume do depósito. Idealmente o produto deve ser adicionado 

1 semana antes. No limite adicionar 2 dias antes de realizar a 

filtração final para engarrafamento.

 5 3ª. Estabilização com aditivo ácido metatartárico, neste caso 

a aplicação dos produtos deve ser realizada no dia do enchi-

mento ou como alternativa, no dia anterior. 

Adicionar 10 g/hL de V40 + 50 mL/hL de goma FILTROSTA-

BIL® e homogeneizar.

7 Acabamento: 
Aplicar 8 g/hL de MANNOLEES® + 200 mL/hL GOMIXEL®.

8 Filtração engarrafamento -2 opções:
 5 1ª. Filtração por placas: filtrar por placa SEITZ EK® para vinhos 

secos ou placa SEITZ EKS® para vinhos com açúcares residuais.

 5 2ª. Filtração por cartuchos: Utilizar um prefiltro PRECART PP II® 

(1 µm) e uma membrana final MEMBRACART XL II® (0,45 µm).
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ESTILO RESERVA

1 Prevenir aparecimento de aromas enxofrados 
(sulfídrico, alho, borracha, etc) e gostos amargos: 
Aplicação de 1g/hL de REDULESS® + 10 g/hL de NOBLESSE®, 

homogeneizar sem incorporar oxigénio e aguardar 1 semana. 

Trasfegar protegido de oxigénio e repetir 1x esta aplicação e 

procedimento.

2 Aumentar volume de boca, complexidade e 
intensidade aromática – 2 opções:

 5 1ª. Aplicar ao vinho 5 g/hL LALLZYME MMX®, 30 g/hL de 

NOBLESSE® e 2 g/L de APARAS BLEND PREMIUM e fazer 1 

remontagem por semana protegido de oxigénio durante 2 meses.

 5 2ª. Aplicar ao vinho 5 g/hL LALLZYME MMX®, 40 g/hL de 

NOBLESSE® (aplicado em 2x, 1ª no início, e 2ª no final do 2º 

mês estágio) e 3 g/L de MICROADUELAS PREMIUM e fazer 1 

remontagem por semana protegido de oxigénio durante 4 meses. 

A aplicação de madeiras nos vinhos brancos deve ser realizada 

o mais rapidamente possível após a vinificação, ou se possível 

aplicar logo na vinificação.

3 Efetuar o lote final:  
O loteamento tem vários objetivos: acerto de caraterísticas 

analíticas (álcool, acidez, Intensidade Cor, etc), aumento 

da complexidade organolética, homogeneizar grandes 

quantidades de vinho, etc. Em qualquer dos casos, é sempre 

recomendável efetuar o lote final antes de iniciar a clarificação 

e estabilização do vinho.

4 Colagem - permite atingir estabilidade proteica e 
clarificar o vinho: 
Realizar um teste de estabilidade proteica para avaliar a dose 

necessária de MIRACOL® para atingir a estabilidade. Aplicar 3 g/

hL de CRISTALINE® + 10 g/hL PVPP + 40 mL/ hL SILISOL® + a 

dose necessária de MIRACOL® e aguardar 10 dias.

5 Filtração de clarificação para preparar o vinho para 
estabilização tartárica – 3 opções:

 5 1ª. Se for para estabilização por frio, filtrar por placa SEITZ 

K200®. À saída do frio filtrar com placa SEITZ KS80®.

 5 2ª. Se for para estabilização com aditivos, resinas ou osmose 

inversa filtrar por placa SEITZ KS80®.

 5 3ª. Filtração tangencial para qualquer dos casos.

6 Estabilização tartárica – 3 opções:
 5 1ª. Estabilização por frio: adicionar BITARTARATO DE 

POTÁSSIO na dose de 80 g/hL para frio estático ou 400 g/ hL 

para frio em contínuo.

 5 2ª. Estabilização com aditivo CMC: adicionar 2mL/L de CRISTAB 

GC® ao vinho e homogeneizar/remontar pelo menos 2x o 

volume do depósito. Idealmente o produto deve ser adicionado 

1 semana antes. No limite adicionar 2 dias antes de realizar a 

filtração final para engarrafamento.

 5 3ª. Estabilização com aditivo ácido metatartárico, neste caso a 

aplicação dos produtos deve ser realizada no dia do enchimento 

ou como alternativa, no dia anterior. Adicionar 10 g/hL de V40 + 

50 mL/hL de goma FILTROSTABIL® e homogeneizar.

7 Acabamento:  
Aplicar 3 g/hL de OENOTAN + 10 g/hL de MANNOLEES® + 150 

mL/hL GOMIXEL®.

8 Filtração engarrafamento -2 opções:
 5 1ª. Filtração por placas: filtrar por placa SEITZ EK ®para vinhos 

secos ou placa SEITZ EKS® para vinhos com açúcares residuais.

 5 2ª. Filtração por cartuchos: Utilizar um prefiltro PRECART PP II® 

(1 µm) e uma membrana final MEMBRACART XL II® (0,45 µm). 
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PROTOCOLOS DE MATURAÇÃO
VINHO TINTO

ESTILO JOVEM FRUTADO

1 Prevenir aparecimento de aromas enxofrados 
(sulfídrico, alho, borracha, etc) e gostos amargos:  
Aplicação de 1g/hL de REDULESS® + 10 g/hL de NOBLESSE®, 

homogeneizar sem incorporar oxigénio e aguardar 1 semana.

Trasfegar protegido de oxigénio e repetir 1x esta aplicação e 

procedimento.

2 Libertar percursores aromáticos que estão ligados a 
açúcares: 
Aplicar ao vinho 5 g/hL PROZYM AROMA V®.

3 Efetuar o lote final: 
O loteamento tem vários objetivos: acerto de caraterísticas 

analíticas (álcool, acidez, Intensidade Cor, etc), aumento 

da complexidade organolética, homogeneizar grandes 

quantidades de vinho, etc. Em qualquer dos casos, é sempre 

recomendável efetuar o lote final antes de iniciar a clarificação 

e estabilização do vinho.

4 Colagem - permite ajudar estabilidade da matéria 
corante, eliminar adstringência e clarificar o vinho: 
Aplicar 60 mL/hL de ALBUMINOCOL® e aguardar 10 dias. 

 

 

 

 

5 Filtração de clarificação para preparar o vinho para 
estabilização tartárica – 3 opções:

 5 1ª. Se for para estabilização por frio, filtrar por placa SEITZ 

K300®. À saída do frio filtrar com placa SEITZ K100®.

 5 2ª. Se for para estabilização com aditivos, filtrar por placa 

SEITZ K100®.

 5 3ª. Filtração tangencial para qualquer dos casos.

6 Estabilização tartárica – 2 opções:
 5 1ª. Estabilização por frio: adicionar BITARTARATO DE POTÁSSIO 

na dose de 80 g/hL para frio estático ou 400 g/ hL para frio em 

contínuo.

 5 2ª. Estabilização com aditivo ácido metatartárico, neste caso a 

aplicação dos produtos deve ser realizada no dia do enchimento 

ou como alternativa, no dia anterior. Adicionar 10 g/hL de V40® 

+ 80 mL/hL de goma FILTROSTABIL® e homogeneizar.

7 Acabamento: 
Aplicar 100 mL/hL GOMIXEL®.

8 Filtração engarrafamento -2 opções:
 5 1ª. Filtração por placas: filtrar por placa SEITZ KS80® para vinhos 

secos ou placa SEITZ EK® para vinhos com riscos microbiológicos.

 5 2ª. Filtração por cartuchos: Utilizar um prefiltro PRECART PP 

II® (1 µm) e uma membrana final MEMBRACART XL II® (0,65 µm).

ESTILO COMPLEXO E MACIO 

1 Prevenir aparecimento de aromas enxofrados 
(sulfídrico, alho, borracha, etc) e gostos amargos:  
Aplicação de 1g/hL de REDULESS® + 10 g/hL de NOBLESSE®, 

homogeneizar sem incorporar oxigénio e aguardar 1 semana. 

Trasfegar protegido de oxigénio e repetir 1x esta aplicação e 

procedimento.

2 Aumentar volume de boca e complexidade aromática: 
Aplicar ao vinho 5 g/hL LALLZYME MMX®, 30 g/hL de OPTI-

LEES® e 5 g/hL de OENOTAN®. Fazer 1 remontagem por semana 

protegido de oxigénio durante 1 mês.

3 Efetuar o lote final. 
O loteamento tem vários objetivos: acerto de caraterísticas 

analíticas (álcool, acidez, Intensidade Cor, etc), aumento 

da complexidade organolética, homogeneizar grandes 

quantidades de vinho, etc. Em qualquer dos casos, é sempre 

recomendável efetuar o lote final antes de iniciar a clarificação 

e estabilização do vinho.

4 Colagem - permite ajudar estabilidade da matéria 
corante, eliminar adstringência e clarificar o vinho: 
Aplicar 60 mL/hL de GELISOL® e aguardar 10 dias. 

 

 

5 Filtração de clarificação para preparar o vinho para 
estabilização tartárica – 3 opções:

 5 1ª. Se for para estabilização por frio, filtrar por placa SEITZ 

K300®. À saída do frio filtrar com placa SEITZ K100®.

 5 2ª. Se for para estabilização com aditivos, filtrar por placa 

SEITZ K100®.

 5 3ª. Filtração tangencial para qualquer dos casos.

6 Estabilização tartárica – 2 opções:
 5 1ª. Estabilização por frio: adicionar BITARTARATO DE POTÁSSIO 

na dose de 80 g/hL para frio estático ou 400 g/hL para frio em 

contínuo.

 5 2ª. Estabilização com aditivo ácido metatartárico, neste caso a 

aplicação dos produtos deve ser realizada no dia do enchimento 

ou como alternativa, no dia anterior. Adicionar 10 g/hL de V40 + 

100 mL/hL de goma FILTROSTABIL® e homogeneizar.

7 Acabamento: 
Aplicar 15 g/hL de MANNOLEES® + 150 mL/hL GOMIXEL®.

8 Filtração engarrafamento -2 opções:
 5 1ª. Filtração por placas: filtrar por placa SEITZ KS80® para 

vinhos secos ou placa SEITZ EK® para vinhos com riscos 

microbiológicos.

 5 2ª. Filtração por cartuchos: Utilizar um prefiltro PRECART PP 

II® (1 µm) e uma membrana final MEMBRACART XL II® (0,65 µm).
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ESTILO RESERVA 

1 Prevenir aparecimento de aromas enxofrados 
(sulfídrico, alho, borracha, etc) e gostos amargos: 
Aplicação de 1g/hL de REDULESS® + 10 g/hL de NOBLESSE®, 

homogeneizar sem incorporar oxigénio e aguardar 1 semana.

Trasfegar protegido de oxigénio e repetir 1x esta aplicação e 

procedimento.

2 Aumentar volume de boca, complexidade e 
intensidade aromática – 2 opções:

 5 1ª. Aplicar ao vinho 5 g/hL LALLZYME MMX®, 30 g/hL de 

NOBLESSE® e 3 g/L de APARAS BLEND PREMIUM e fazer 1 

remontagem por semana protegido de oxigénio durante 1 mês.

 5 2ª. Aplicar ao vinho 5 g/hL LALLZYME MMX®, 40 g/hL de 

NOBLESSE® (aplicado em 2x, 1ª no início, e 2ª no final do 2º 

mês estágio) e 4 g/L de MICROADUELAS PREMIUM e fazer 

1 remontagem por semana protegido de oxigénio durante 4 

meses. 

A aplicação destas madeiras nos vinhos tintos deve ser realizada 

o mais rapidamente possível após a vinificação, ou se possível 

aplicar logo que o vinho seja retirado das massas.

3 Efetuar o lote final: 
O loteamento tem vários objetivos: acerto de caraterísticas 

analíticas (álcool, acidez, Intensidade Cor, etc), aumento 

da complexidade organolética, homogeneizar grandes 

quantidades de vinho, etc. Em qualquer dos casos, é sempre 

recomendável efetuar o lote final antes de iniciar a clarificação 

e estabilização do vinho. 

4 Colagem - Permite ajudar estabilidade da matéria 
corante, eliminar adstringência e clarificar o vinho: 
 Aplicar 60 mL/hL AQUACOL® e aguardar 10 dias.

5 Filtração de clarificação para preparar o vinho para 
estabilização tartárica – 3 opções:

 5 1ª. Se for para estabilização por frio, filtrar por placa SEITZ 

K300®. À saída do frio filtrar com placa SEITZ K100®.

 5 2ª. Se for para estabilização com aditivos, filtrar por placa 

SEITZ K100®.

 5 3ª. Filtração tangencial para qualquer dos casos.

6 Estabilização tartárica – 2 opções:
 5 1ª. Estabilização por frio: adicionar BITARTARATO DE POTÁS-

SIO na dose de 80 g/hL para frio estático ou 400 g/ hL para frio 

em contínuo.

 5 2ª. Estabilização com aditivo ácido metatartárico, neste caso a 

aplicação dos produtos deve ser realizada no dia do enchimento 

ou como alternativa, no dia anterior. Adicionar 10 g/hL de V40® + 

100 mL/hL de goma FILTROSTABIL® e homogeneizar.

7 Acabamento: 
Aplicar 7 g/hL de OENOTAN® + 10 g/hL de MANNOLEES® + 150 

mL/hL GOMIXEL®.

8 Filtração engarrafamento -2 opções:
 5 1ª. Filtração por placas: filtrar por placa SEITZ KS80® para vinhos 

secos ou placa SEITZ EK® para vinhos com riscos microbiológicos.

 5 2ª. Filtração por cartuchos: Utilizar um prefiltro PRECART PP 

II®(1  µm) e uma membrana final MEMBRACART XL II® (0,65 µm).

PROTOCOLOS DE MATURAÇÃO
VINHO TINTO
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A PROENOL E A OENOCHÊNE COMPROMETEM-SE COM A QUALIDADE, ASSEGURANDO 
AOS SEUS CLIENTES UMA CONSISTÊNCIA ÍMPAR NOS PRODUTOS APRESENTADOS 
DESDE A SELEÇÃO DAS MELHORES MADEIRAS ATÉ AO MAIS AMPLO CONHECIMENTO DA 
PRODUÇÃO, PROPOMOS SOLUÇÕES DE ELEVADA QUALIDADE E ADEQUADAS ÀS NOVAS 
EXIGÊNCIAS DO MERCADO.

O QUE DISTINGUE A NOSSA GAMA DE MADEIRAS
 
RIGOROSA SELEÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA, com forte controlo de qualidade desde a floresta ao cliente final. 
Utilizamos madeiras de carvalho francês - Quercus petraea - e de carvalho americano - Quercus alba.

SECAGEM NATURAL DA MADEIRA EM PARQUE AO AR LIVRE, POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 18 MESES. 

TOSTAMOS TODAS AS NOSSAS MADEIRAS POR CONVECÇÃO, o que apresenta as seguintes vantagens:  

 5 Queima homogénea da madeira – tosta até ao interior.

 5 Garante a reprodutibilidade dos perfis. 

 5 Aumenta a sucrosidade dos produtos. 

 5 Processo de tosta adaptado a cada perfil.

 5 Evita a oxidação dos compostos aromáticos formados. 

 5 A madeira não confere taninos agressivos, mesmo num estágio prolongado. 

TODOS ESTES FATORES DE PRODUÇÃO, ALIADOS A UM FORTE CONHECIMENTO DAS RELAÇÕES VINHO-
-MADEIRA, PERMITEM-NOS OFERECER PRODUTOS QUE APRESENTAM ELEVADA INTEGRAÇÃO COM O 
VINHO, MESMO EM ESTÁGIOS PROLONGADOS.

MADEIRAS RECOMENDADAS PARA O ESTÁGIO 

A mistura de várias tostas e de madeira de diferentes origens dá complexidade e distinção ao vinho, devendo-se 
eleger o tipo de madeira (quanto à sua origem, tosta e granulometria), a dose e o tempo de contacto conforme 
o vinho base, o momento de aplicação e o perfil do vinho desejado. Temos as seguintes soluções disponíveis:

 Tipo de Tosta Caraterísticas da Madeira e do Perfil Obtido Aparas Microaduelas Aduelas Kit Barrica

DELICACY
Tosta ligeira. Vinhos frutados, com volume, estrutura e 
complexidade.

FR - - -

SWEETY Tosta média. Dá notas de baunilha, doçura e expressividade. FR / US FR / US FR FR

HARMONY
Tosta média extralonga. Dá um perfil a madeira elegante, harmo-
niosa e respeitosa do vinho. Notas de chocolate, brioche e café.

FR / US FR / US FR FR /US

COMPLEXITY
Tosta forte. Carateriza-se por aromas intensos a madeira, 
torrefação e moka.

FR / US FR FR FR

INTENSITY
Tosta forte e longa. Notas intensas de café, forte persistencia 
aromática. Elevada sucrosidade.

FR - - -

BLENDS

BLEND 30
Mistura de aparas e de microaduelas de várias origens e com 
diferentes tostas que permitem obter vinhos de estilo  interna-
cional com notas evidentes de madeira, torrefacção e moka.

Mistura
(Aparas + Microaduelas)

Várias origens
- -

GAMA QUALITY ONE

BLEND 
PREMIUM

Gama específica cuidadosamente selecionada para o estágio 
de vinhos premium e superpremium. Constituída por carvalho 
francês de elevada qualidade, integralmente sessile, maturado 
ao ar livre por 24-36 meses. Permite obter vinhos com perfis 
semelhantes aos estagiados em barrica, nos quais a madeira 
respeita e integra perfeitamente o vinho. 

FR FR - -

ADUELAS
PREMIUM

- -
FR

(27 mm de espessura)
-

Aparas Microaduelas Aduelas Kit Barrica

DOSE E TEMPO DE APLICAÇÃO
0,5-10g/L 
2 meses

2-6g/L
3 meses

0,5-3 ad/hL
6-8 meses

1 kit/barrica\
4 meses

DELICACY

SWEETY

HARMONY

COMPLEXITY

INTENSITY

PERFIL DAS TOSTAS OENOCHÊNE

MADEIRAS  

MADEIRAS E BARRICAS
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MADEIRAS E BARRICAS

A CONSISTÊNCIA DE QUALIDADE ENTRE BARRICAS E ENTRE DIFERENTES ANOS DE 
PRODUÇÃO FOI UM DOS GRANDES CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DO NOSSO PARCEIRO 
NESTA ÁREA.  A PARCERIA COM A NCADETE E O GRUPO CHARLOIS PERMITE-NOS 
ENRIQUECER O NOSSO PORTFÓLIO E TORNAR-NOS PARCEIROS DE UM DOS PRINCIPAIS 
GRUPOS NESTA ÁREA.

Maturação Natural 
A maturação natural ao ar livre da aduela é um processo 

indispensável e primordial para as qualidades mecânicas, 

organoléticas e enológicas das futuras barricas. O clima / tem-

po completa o lento trabalho de maturação graças à ação do 

vento, sol e chuva. A capacidade de abastecimento das Tanoa-

rias Berthomieu e Ermitage permite dispor de uma reserva de 

madeiras com pelo menos 24 meses de maturação de maneira 

a garantir uma excelente regularidade e fiabilidade de todos os 

produtos.

Flexão com Vapor 
Para dar forma às suas barricas, as Tanoarias Berthomieu e 

Ermitage aplicam uma técnica única de flexão com vapor. Este 

método confere às barricas numerosas propriedades que não 

são possíveis com a flexão pelo fogo direto, entre as quais 

o “banho” de vapor que dilata os poros da madeira antes da 

tosta, o que permite uma penetração mais profunda. Como a 

madeira não precisa de ser “domada” pelo fogo, a nossa tanoa-

ria tem a possibilidade de propor um programa de tosta menos 

intenso destinado a respeitar mais a pureza dos matizes 

frutados dos vinhos. São apresentados quatro níveis de tosta: 

suave, média, média+ e intensa.

O nosso compromisso: A gestão sustentável das florestas, a qualidade e a rastreabilidade dos nossos produtos.

TANOARIAS BERTHOMIEU® E ERMITAGE®

Origens
Graças aos seus conhecimentos do meio florestal, as Tanoarias Berthomieu e Ermitage centram as suas compras para a fabricação 

de barricas em bosques específicos. A possibilidade de escolher um bosque é um privilégio muito importante para um fabricante de 

aduelas. O caráter que o terroir do bosque imprime na madeira é comparável ao caráter que o terroir da vinha imprime nos vinhos. 

As Tanoarias Berthomieu e Ermitage propõem cinco origens de florestas ou bosque, bem como uma mistura dos mesmos. Temos 

disponível madeira de Nevers, Allier, Vosges e dos bosques de Tronçais e Bertranges.

Qualidade da Madeira

Origens específicas Bertranges / Tonçais / Mistura de florestas

Maturação Natural ao ar livre, mínimo de 24 meses

Controlo de qualidade Controlo da ausência de contaminantes

Certificações

HACCP PEFC/10-34-107
Carvalho francês/Duração da maturação ao ar livre
«Origine France Garantie»

Qualidade da Madeira

Origens específicas N – Nevers / A – Allier / CF - Centre de France
V – Vosges / Carvalho americano

Modelos híbridos Corpo: carvalho americano / Fundos: carvalho francês

Maturação Natural ao ar livre, mínimo de 24 meses

Controlo de qualidade Controlo da ausência de contaminantes

Certificações

HACCP PEFC/10-34-107
Carvalho francês/Duração da maturação ao ar livre
«Origine France Garantie»

GAMA DE BARRICAS BERTHOMIEU®

GAMA DE BARRICAS ERMITAGE®

Fabricantes de “Merrain” (aduelas) há 6 gerações, a família Charlois e há 20 anos proprietária da Tanoaria 
Berthomieu, instalada em pleno bosque de Bertranges. A fábrica de aduelas familiar e tanoaria têm uma 
integração 100% vertical, desde a exploração florestal até à produção de barricas.

BARRICAS
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As leveduras inativas (LI) são aplicadas através de “battonage” (manutenção em suspensão das leveduras no 
vinho) em qualquer fase do estágio. Os seus constituintes (manoproteínas, polissacarídeos, glucanos, péptidos, 
aromas e precursores aromáticos) são compostos naturais que permitem o enriquecimento dos vinhos. As 
leveduras inativas contribuem para o aumento do potencial de envelhecimento, volume de boca, paladar médio, 
final de boca e a complexidade geral do vinho. Além disso as leveduras inativas ajudam na estabilidade proteica 
e tartárica dos vinhos e permitem diminuir as doses de sulfuroso. A sua aplicação é para todo o tipo de vinhos.

As LI apresentadas são produzidas pela Lallemand. Cada 

uma delas tem origem numa levedura enológica específica. A 

seleção da estirpe de levedura e o processo de inativação são 

definidos em função do âmbito de aplicação do produto.

A multiplicação da levedura é realizada em modo respiratório 

isento de produção de álcool e de processos de aclimatização 

ou indução de stress. Posteriormente as leveduras são 

inativadas e submetidas a um tratamento térmico para 

eliminar as atividades enzimáticas indesejáveis tais como 

a sulfito redutase. As LI diferem entre si pela estirpe de 

levedura enológica que lhe deu origem e pelo processo de 

inativação utilizado.   

OPTI-LEES®
Aumento do volume de boca e doçura.

A estirpe de levedura enológica utilizada para a produção do 

OPTI-LEES® tem características únicas e é submetida a um 

processo bastante complexo que permite a libertação rápida 

para o vinho de polissacáridos de baixo peso molecular. Esses 

polissacáridos conferem ao vinho a sensação de volume e 

doçura perceptível.

Dose recomendada: 20g – 30 g/hL

Embalagem: 2,5Kg

NOBLESSE® 
Aumento da persistência e diminuição de sensações de 

amargor e secura. 

Efeito de “esponja” sobre alguns constituintes dos 

vinhos que transmitem sensações de amargor e 

secura. Este efeito “esponja” é apreciável 2 dias após 

a aplicação. É aconselhável a ressuspensão semanal 

do NOBLESSE® para aumentar a persistência e o 

volume de boca. Devido às suas características, é muito 

aconselhado para vinhos herbáceos ou amargos e para 

vinhos que tiveram ou vão ter contacto com madeira.

Levedura inativa selecionada pelo ICV.

Dose recomendada: 10 – 30 g/hL

Embalagem: 2,5Kg
Já todos se aperceberam que existem borras de vinho 
com cores diferentes, mesmo tendo origem em uvas 
da mesma parcela. Este fenómeno deve-se em grande 
parte a determinadas características da levedura que 
conduziu a fermentação alcoólica. As leveduras têm a 
capacidade de adsorver na sua parede celular subsâncias 
específicas. O Noblesse tem um efeito adsorvente forte 
sobre compostos que provocam sensações de amargor, 
herbáceas e sobre alguns compostos menos interessantes 
libertados por alternativos de madeira. O Nobless tem 
um efeito sinérgico com o Reduless. Esta combinação 
aplicada em modo preventivo permite melhorar a qualidade 
organolética da maior parte dos vinhos.

LEVEDURAS INATIVAS

PURE-LEES LONGEVITY®
Prevenir a oxidação durante o estágio e armazenamento. 

Aumento da longevidade do vinho.

Ferramenta biológica com elevada capacidade de consumir 

oxigénio dissolvido no vinho. Pode ser aplicado em qualquer 

momento do estágio, inclusive antes do engarrafamento 

(necessária filtração posterior à aplicação). LI desenvolvida em 

parceria com o INRA de Montpellier.

Dose recomendada: 20 – 40 g/hL
Embalagem: 1Kg
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LEVEDURAS INATIVAS

OPTIMUM WHITE®
Efeito antioxidante e aumento do volume de boca.

Rica em glutatião na sua forma reduzida. 

Aconselhado para vinhos brancos e rosés. Devido ao seu 

elevado poder antioxidante é bastante recomendada 

para vinhos base espumante com objetivo de os proteger 

da oxidação e melhorar a qualidade da espuma do vinho 

espumantizado.

Dose recomendada: 20 – 30 g/hL
Embalagem: 1Kg

BOOSTER ROUGE®
Aumento da estrutura e persistência.

Aconselhado para todo o tipo de vinhos tintos que necessitem 

de melhorar o seu efeito sensorial em boca. Aumenta a 

persistência e final de boca.

Dose recomendada: 20 – 30 g/hL
Embalagem: 2,5Kg

BOOSTER BLANC®
Aumento da estrutura e persistência.

Aconselhado para todo o tipo de vinhos brancos e rosés que 

necessitem de melhorar o seu efeito sensorial em boca. 

Aumenta a persistência dos vinhos.

Dose recomendada: 20 -30 g/hL
Embalagem: 2,5Kg

REDULESS®
Elimina defeitos organolépticos de redução associa-

dos a compostos enxofrados melhorando a expressão 

aromática dos vinhos.

Este efeito de eliminação é conseguido devido à 

formulação desta LI que se encontra ligada a cobre na 

forma de um quelato. Além da melhoria da expressão 

aromática dos vinhos verificasse em muitas aplicações 

a melhoria gustativa sem incremento do cobre no 

meio. Para doses de utilização superiores a 15g/hL 

recomendamos um tempo máximo de contato com o 

vinho de 3 dias.

Dose recomendada: 1 – 30 g/hL 

Embalagem: 1 e 2,5Kg

 A utilização de Reduless permite resolver os proble-
mas mais complicados de sulfídrico (aroma associado 
a “ovos podres”), sem aumentar significativamente os 
teores de cobre no vinho. 
Os vinhos tratados com sulfato de cobre têm tendên-
cia a desenvolver um “gosto metálico” e a intensificar 
o efeito olfativo negativo do sulfuroso. A aplicação 
de sais de cobre provoca também uma evolução mais 
rápida e negativa da qualidade sensorial dos vinhos.

O "arejamento" dos vinhos nem sempre é a solução 
para os problemas de "redução", na verdade, se o 
nosso vinho tem um problema com mercaptanos, o 
oxigénio adicionado vai transformá-los em mono ou 
disulfuros que são mais estáveis no vinho (mais difíceis 
de eliminar). Estes últimos têm um limiar de perceção 
mais baixo pelo que, erradamente, pensamos que o 
arejamento resolveu o problema.

MANOPROTEINAS

MANNOLEES® 
Manoproteínas solúveis.

Mannolees é um produto constituído apenas por 

manoproteínas de levedura. Este produto permite melhorar 

o equilíbrio em boca dos vinhos antes do engarrafamento. 

Aumenta o  volume, untuosidade e diminui a sensação de 

taninos agressivos, suavizando o vinho. É 100% solúvel, 

podendo ser adicionado imediatamente antes da última 

filtração de engarrafamento.

Dose recomendada: 5g – 25 g/hL 
Embalagem: 500g



24 25

 SUBLITAN VINIF®
Estabiliza a cor, confere estrutura e equilibra os vinhos em boca. 

Este produto surgiu da necessidade de ter um tanino de 

qualidade a um custo de aplicação mais acessível. Mistura 

otimizada de taninos de uva de diferentes origens. É 

sobretudo aconselhado em vinificação, mas pode ser utilizado 

em estágio, antes e após a fermentação malolática para 

proteção nas colagens, trasfegas, “bâtonnage”, micro-

oxigenação, entre outros. Por ser um tanino de uva, é 

excelente para ajudar a estabilização da matéria corante. 

É macio, estrutura os vinhos, aumenta a sua longevidade, 

contribui para a preservação dos aromas e protege contra 

gostos a reduzido. Favorece o equilíbrio organolético do vinho.

Tanino Proantocianidínico de uva
Dose recomendada: 3 a 20g/hL 
Embalagem: 1 e 5Kg

 TANIXEL® 
Estabilização da cor e aumento da estrutura.

É um tanino de baixo custo usado pela excelente relação 

custo/benefício. Funciona como adjuvante de colagem e 

contribui para a estabilização da matéria corante (inferior aos 

taninos proantocianidínicos). Aumenta a estrutura e reforça 

o poder antioxidante dos vinhos. Funciona muito bem em 

“vinhos velhos” oxidados porque diminui o carácter oxidado e 

“refresca” os vinhos.

Tanino Elágico de Castanheiro 
Dose recomendada: 15 a 50g/hL 
Embalagem: 1 e 12,5Kg 

TANIPEPIN
Estabilização da matéria corante, proteção antioxidante e 

aumento da estrutura. 

Tanino puro proveniente de grainha de uva. O seu modo de 

produção, por extração seguida de uma purificação seleti-

va dos compostos fenólicos, confere-lhe grande pureza e 

qualidade organolética elevada. Pela sua origem, é eficaz para 

potenciar os mecanismos de complexação taninos-antocia-

nas, permitindo deste modo, uma excelente estabilização da 

cor dos vinhos tintos. Assegura uma ótima proteção contra a 

oxidação e favorece a preservação da tonalidade dos vinhos 

tintos e rosés. Reforça o equilíbrio dos vinhos por contribuir 

como complemento da estrutura tânica. 

Origem: Uva (Grainha). Tanino Proantocianidinico. 
Dose recomendada: 5 a 15g/hL 
Embalagem: 500g

OS TANINOS SÃO IMPORTANTES CONSTITUINTES DO VINHO E A SUA CONCENTRAÇÃO 
PODE VARIAR ENTRE 200mg/L NOS  BRANCOS E VALORES SUPERIORES A 1g/L NOS 
TINTOS. OS TANINOS CONTRIBUEM PARA A PERCEPÇÃO SENSORIAL E ESTABILIDADE DA 
MATÉRIA CORANTE, FUNCIONAM COMO ANTIOXIDANTES TENDO UMA AÇÃO PRIMORDIAL 
NO ENVELHECIMENTO. ATUAM COMO ANTISSÉPTICOS E ESTÃO ASSOCIADOS À DIMINUIÇÃO 
DA ATIVIDADE DE ALGUMAS ENZIMAS. 
A PRINCIPAL ORIGEM DOS TANINOS NOS VINHOS É A UVA, COMPLEMENTADA COM FONTES 
EXÓGENAS COMO A MADEIRA OU OUTRAS ESPÉCIES VEGETAIS.

SUBLI`OAK® 
Confere estrutura e melhora a estabilidade da cor.

Aconselhado para vinhos tintos. Forma complexos estáveis 

entre as antocianas e os taninos obtendo-se vinhos mais 

corados e menos adstringentes. Aumenta o potencial de 

envelhecimento. Aconselhado para vinhos que estagiaram em 

barricas usadas ou alternativos de madeira.

Tanino Elágico de Carvalho
Dose recomendada: 5 a 20g/hL
Embalagem: 500 g

TANIRAISIN®
Aconselhado para vinhos com pouca estrutura e/ou muita 

acidez.

Tanino topo de gama, produzido após um rigoroso controlo 

da matéria-prima (película de uva Chardonnay) e extraído por 

um método específico. Aumenta o potencial antioxidante dos 

vinhos e consequentemente a sua longevidade.

Tanino Proantocianidínico
Dose recomendada: 3 a20g/hL
Embalagem: 500g

OENOTAN®
Confere complexidade aumentando a 

estrutura,sucrosidade, volume e persistência.

Aconselhado para vinhos de qualidade superior.

Os carvalhos deste tanino são originários das 

florestas de Limousin e de Tronçais. Estas madeiras 

envelhecem durante um período mínimo de cinco 

anos. Posteriormente são tratadas pelo fogo direto 

e sujeitas a uma suave extração com água a 80ºC, 

evitando deste modo a solubilização de compostos 

amargos e adstringentes. Esta infusão é posteriormente 

concentrada e liofilizada. Este processo único tem a 

vantagem de preservar a estrutura e as propriedades 

do produto extraído. Este tanino aporta aos vinhos 

“finesse” e elegância. A sua forma liofilizada confere-lhe 

uma solubilidade única. 

Tanino elágico de carvalho sujeito a queima
Dose recomendada: 3 a 20g/hL
Embalagem: 1Kg

TANINOS
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ENZIMAS

LALLZYME MMX®
Aumentar volume de boca, persitência e complexidade.

Preparação enzimática desenvolvida para acelerar a autólise 

das leveduras presentes nas borras finas do vinho. A autólise 

permite uma libertação de manoproteinas da parede celular 

das leveduras para o vinho aumentando as sensações de 

volume de boca, persistência e complexidade. 

Melhoria da filtrabilidade especialmente em vinhos 

provenientes de uvas atacadas pela podridão cinzenta, .

Com atividade β-glicosidase
Dose recomendada: 2 a 5 g/hL
Embalagem: 100g

PROZYM AROMA V®
Revelação de aromas.

Melhoria das qualidades olfativas e gustativas dos vinhos 

devido ao aumento da intensidade aromática.

Quanto maior for a presença de precursores aromáticos no 

vinho (glicosilados terpénicos norisoprenóides) maior vai ser o 

resultado da aplicação desta enzima. Para além dos resultados 

já conhecidos em vinhos brancos verificaram-se bons 

resultados em vinhos tintos de Touriga Nacional.

Com atividade β-glicosidase
Dose recomendada: 5 g/hL 
Embalagens: 100g

LISOZIMA
Eliminar bactérias gram positivo das quais se destacam as 

bactérias lácticas.

Enzima natural extraída da clara de ovo. Permite uma 

diminuição significativa da quantidade de SO2 para assegurar a 

estabilidade microbiológica dos vinhos.

Dose recomendada: 10-50g/hL
Embalagem: 250 g
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ANTIOXIDANTES 
ANTISSÉPTICOS

NO BRETT INSIDE®
Quitosano para eliminação de Brettanomyces spp. 

NO  BRETT INSIDE® é um polissacarídeo natural,   

quitosano, de origem fúngica: Aspergillus niger. 

NO BRETT INSIDE® permite eliminar as populações 

de Brettanomyces spp. do meio por destruição da 

membrana das células. NO BRETT INSIDE® não tem 

qualquer impacto organolético no vinho tratado. Devido 

à sua origem fúngica, não é considerado um produto 

alergénio. Não existe um tempo máximo de contacto, 

para obter a maior eficácia do produto recomendamos 

um tempo de contacto superior a 10 dias. O produto 

é insolúvel, pelo que deve ser sujeito a uma posterior 

trasfega ou filtração.

Dose recomendada: 4 g/hL. 
Embalagem: 100 g

SORBATO DE POTÁSSIO (novo nome de STABIFLOR)

Fungistático que impede o desenvolvimento de leveduras de 

fermentação e de véu. 

Estabiliza vinhos que contenham açúcar. Impede a formação 

de “flor” nos vinhos. Não tem qualquer ação inibidora sobre 

bactérias.

Dose recomendada: 26g/hL 
Embalagem: 1 e 25Kg

 

LISOZIMA
Elimina bactérias Gram positivo das quais se destacam as 

bactérias láticas. 

Enzima natural extraída da clara de ovo. Permite uma 

diminuição significativa da quantidade de SO2 para assegurar a 

estabilidade microbiológica dos vinhos. 

Dose recomendada: 10-50g/hL 
Embalagem: 250 g

 

SULFISCORBATE®
Metabissulfito de potássio com ácido ascórbico. 

O ácido ascórbico tem uma ação muito rápida enquanto 

o sulfuroso tem uma ação mais prolongada no tempo, 

complementando-se desta forma. O SULFISCORBATE® tem 

igualmente ação antisséptica.

Dose recomendada: 3 a 25g/hL

Embalagem: 500g

EFFERBAKTOL® 

Metabissulfito de potássio efervescente.

O sulfuroso funciona como antisséptico, antioxidante e 

antioxidásico. A forma efervescente deste produto facilita 

a sua aplicação. As embalagens pequenas de 2 gramas, são 

ideais para barricas enquanto que as restantes são mais 

indicadas para depósitos. Apesar de sua efervescência é sempre 

recomendável efetuar uma homogeneização após a aplicação.

Embalagem: 2, 5, 50 e 100g de sulfuroso

ÁCIDO ASCORBICO (novo nome de OENOSCORBOL)

Antioxidante natural muito reativo com o oxigénio que permite 

uma melhor conservação do vinho.

Ajuda na prevenção de casse  férrica. Utilizar sempre em 

conjunto com sulfuroso. O ácido ascórbico é um interferente 

no doseamento de sulfuroso pelo método de ripper, pelo que 

devem sempre verificar o sulfuroso pelo método oficial quando 

é aplicado este produto nos vinhos ou mostos.

Dose recomendada: 10-25g/hL 
Embalagem: 1 e 25kg

 BACTILESS™
Biopolímero de origem fúngica, para redução da população

bacteriana em vinhos.

Biopolímero de quitosano e quitina-glucano de origem fúngica

(Aspergillus niger) 100% natural e não alergénico. A sua

fórmula permite reduzir a população viável de bactérias láticas

e acéticas nos vinhos, não afetando a população de leveduras.

Permite reduzir a dose de SO2 aplicada para o controlo das

populações bacterianas, não substituindo a sua aplicação na

totalidade, pois não apresenta propriedades antioxidantes e

antifúngicas. BACTILESS™ permite assim atrasar ou evitar

a FML quando não desejada, bem como o impacto sensorial

negativo causado pelas contaminações bacterianas (ácido

acético, aminas biogénicas, …).

Dose recomendada: 20g/hL
Dose máxima: 50g/hL
Embalagem: 500g 

PURE-LEES LONGEVITY®
Prevenir a oxidação durante o estágio e armazenamento. 

Aumento da longevidade do vinho.

Ferramenta biológica com elevada capacidade de consumir 

oxigénio dissolvido no vinho. Pode ser aplicado em qualquer 

momento do estágio, inclusive antes do engarrafamento 

(necessária filtração posterior à aplicação). LI desenvolvida em 

parceria com o INRA de Montpellier.

Dose recomendada: 20 – 40 g/hL
Embalagem: 1Kg
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PURAC VIN®
Ácido láctico para vinhos.

Solução a 88%, com elevada purificação relativamente 

a alguns subprodutos como os ácidos butírico, valérico, 

isovalerico e sucínico entre outros compostos que poderão 

interferir negativamente nas características organoléticas 

do vinho.

Dose recomendada: 0,2-1mL/L 
Embalagem: 1 e 20L

ÁCIDO CÍTRICO
Reequilibra a acidez natural do vinho. 

Promove a frescura dos vinhos pelo aumento da acidez total. 

Ajuda a minimizar problemas de casse férrica. 

Dose recomendada: 5-100g/hL
Embalagem: 1 e 25Kg

PROMALIC®
Desacidificação biológica (Schizosaccharomyces pombe). 

Levedura encapsulada que transforma o ácido málico 

em álcool. É uma excelente alternativa à fermentação 

malolática e/ou à desacidificação química. Pode ser 

utilizado em mosto e vinho. Apresenta um impacto 

organolético mínimo preservando a fração aromática e 

frescura características. Permite parar o processo, por 

remoção das leveduras, quando pretendido. Este produto foi 

desenvolvido e é produzido pela PROENOL.

Dose recomendada: 1g/L 
Embalagem: 1Kg

CORRETORES DE ACIDEZ

BICARBONATO DE POTÁSSIO
Desacidificação química pela eliminação de ácido tartárico.

Dose recomendada: 0,4-1,2g/L
Embalagem: 1 e 25kg
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AS COLAGENS TÊM COMO PRINCIPAIS OBJETIVOS A CLARIFICAÇÃO, ESTABILIZAÇÃO 
(PROTEÍNA, MATÉRIA CORANTE NOS VINHOS TINTOS E PRESERVAÇÃO DA COR NOS 
VINHOS BRANCOS E ROSÉS), MELHORIA DA FILTRABILIDADE, AFINAMENTO E/OU 
CORREÇÃO DE DEFEITOS FÍSICOS E ORGANOLÉTICOS.
CADA AGENTE DE COLAGEM APRESENTA PROPRIEDADES ESPECÍFICAS PODENDO 
TER UMA OU MAIS APLICAÇÕES. AS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS COLAGENS 
INFLUENCIAM OS RESULTADOS OBTIDOS. É IMPORTANTE EVITAR A PRESENÇA DE 
COLOIDES PROTETORES TAIS COMO OS GLUCANOS, MANTER A TEMPERATURA ESTÁVEL, 
PREFERENCIALMENTE BAIXA E PROCEDER À APLICAÇÃO GRADUAL DAS COLAS 
ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE VENTURI.

A casse proteica em vinhos brancos e rosés é um 
tema importante sobretudo nas zonas mais quentes 
onde o teor de proteínas é normalmente mais alto. 
Para além da maior quantidade de proteínas que des-
naturam com o calor, existem alguns aditivos (ex. CMC) 
que reagem diretamente com as proteínas. Quando 
efetuamos um teste de calor num vinho, observámos 
apenas a quantidade de proteína que desnatura com o 
calor, que não tem nenhuma relação com a quantidade 

de proteína total existente no vinho. 
Para uma mesma quantidade de proteína existente em 
2 vinhos diferentes, os resultados de teste de calor 
vão variar consoante o estado coloidal e o efeito 
protetor que este exerce sobre a desnaturação das 
proteínas no teste de calor. Por esta razão, a aplica-
ção de produtos como o CMC deve ser realizada com 
alguma antecedência antes do engarrafamento mesmo 
em vinhos em que o teste de calor é estável. 

AGENTES DE COLAGEM
BENTONITES

As bentonites são a ferramenta mais eficaz para a obtenção da estabilidade proteica dos vinhos.

GRANULA®
Bentonite  cálcica ativada granulada.

Elevada eficácia de desproteinização, clarificação e desco-

loração. Eficácia média de filtrabilidade. Por se tratar de um 

produto granulado o seu manuseamento é simples e a  reidra-

tação mais rápida.

Dose recomendada: Aconselhamos ensaio de estabilidade proteica.
Embalagem: 1 e 25Kg

 

ELECTRA®
Bentonite cálcica ativada em pó.

Elevada eficácia de desproteinização, clarificação e descolora-

ção. Melhora consideravelmente a filtrabilidade dos vinhos.

Dose recomendada: Aconselhamos ensaio de estabilidade proteica.
Embalagem: 1 e 25Kg

MIRACOL®
Bentonite cálcica muito ativada em pó.

Aconselhada para vinhos com elevada instabilidade proteica 

devido à sua excelente capacidade de troca catiónica. Como re-

sultado dessa característica e comparando com outras bento-

nites, a mesma quantidade de argila tem uma maior capacida-

de desproteinizante. Bentonite de eleição para a estabilização 

proteica dos vinhos com o menor impacto organolético.

Dose recomendada: Aconselhamos ensaio de estabilidade proteica. 
Embalagem: 1Kg

OPTIBENT®
Bentonite cálcica ativada em pó.

Caracteriza-se por uma boa atividade desproteinizante e por 

permitir um nível muito baixo de borras e bem sedimentadas. 

Ideal para colagens rápidas e quando se tem de usar elevadas 

doses de bentonite.

Dose recomendada: Aconselhamos ensaio de estabilidade proteica.
Embalagem: 1 e 25Kg

CÁLCICA®
Bentonite cálcica natural em pó.

Bentonite em pó que permite uma rápida velocidade de sedi-

mentação, obtenção de um volume de borras muito baixo e 

compacto e perdas mínimas de vinho.

Dose recomendada: Aconselhamos ensaio de estabilidade proteica.
Embalagem: 1 e 25Kg

BENTOTEST®
O BENTOTEST® é um reagente que permite uma rápida identi-

ficação da presença de proteínas no vinho. 

Pode ser usado para determinar a quantidade de bentonite 

necessária para eliminar as proteínas em vinho branco e rosé. 

Para cada ensaio são necessários 10mL de vinho e 1mL de 

Bentotest. Este teste é qualitativo, não serve como garantia 

da inexistência de proteínas instáveis no vinho.

Embalagem: 250mL

Nos últimos anos verificamos que os vinhos têm vindo a apresentar maiores quantidades de pro-
teínas instáveis, o que implica o aumento das doses de bentonite necessárias. Como forte adsor-
vente, a bentonite para além das proteínas remove do vinho outros compostos importantes para a 
sua qualidade, pelo que se torna fundamental usar as doses mínimas necessárias para estabilizar
o vinho e optar por bentonites que possuam uma maior capacidade de adsorção de proteína.
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AGENTES DE COLAGEM

ORIGIN CAPTUR®
PVI/PVP

Agente de colagem de nova geração com elevado poder 

quelante sobre os metais pesados. Permite uma diminuição 

significativa da concentração de metais como o cobre e o ferro.

Dose recomendada: 5–50g/hL
Embalagem: 1 e  5 Kg

ORIGIN SH®
PVI/PVP + LIE

Agente  de colagem de nova geração, com um elevado poder 

quelante sobre os metais pesados. Aporta ao vinho compostos 

antioxidantes naturais aumentando a proteção à oxidação e 

melhorar a longevidade do vinho.

Dose recomendada: 30–70g/hL
Embalagem: 5Kg

PROCRISTAL®
PVPP + Cola de Peixe + mistura de bentonites

Para a clarificação de vinhos difíceis conferindo-lhes limpidez 

e brilho. Elimina mucilagens e melhora significativamente 

a filtrabilidade do vinho. Para prevenção e tratamento de 

oxidações. Devido à sua afinidade por certos polifenóis 

permite tornar os vinhos mais “macios” e menos herbáceos.

Dose recomendada: 40–100g/hL
Embalagem: 1 e 10Kg

CRISTALINE®
Cola de peixe

Aconselhado para a colagem de vinhos brancos e 

rosés. É a melhor cola para eliminar sabores amargos 

e herbáceos. É utilizada para clarificar vinhos 

difíceis conferindo-lhes maior limpidez e brilho. 

Elimina mucilagens e melhora significativamente 

a filtrabilidade dos vinhos originando um reduzido 

volume de borras. É também recomendado para a 

colagem de vinhos muito colmatantes (resultantes de 

vindimas com uvas atacadas por Botrytis cinerea).

Dose recomendada: 1–4g/hL
Embalagem: 200g e 1Kg

 PROCLAR AF® 
PVPP + Gelatina + bentonite

Produto económico para tratar vinhos oxidados ou 

susceptíveis à oxidação. Permite realizar uma colagem rápida 

e melhorar a filtrabilidade do vinho. Devido à sua composição 

os vinhos ficam mais redondos e menos secantes.

Dose recomendada: 40–100g/hL
Embalagem: 1 e 10Kg

PROCASEIN®
Caseína solúvel

A melhor escolha para tratar vinhos oxidados. Nos brancos 

a cor amarela e nos rosés a cor de tijolo ou casca de cebola. 

Combate fenómenos de oxidação e elimina compostos 

polifenólicos oxidados e oxidáveis. Contribui para a clarificação 

dos vinhos tratados preparando-os para a filtração. O 

Procasein é mais fácil de aplicar do que o caseinato de potássio 

porque é solúvel em água morna devido à presença de 

bicarbonato de potássio na sua composição

Dose recomendada: 20–100g/hL
Embalagem: 1 e 25Kg

PVPP®
Polivinilpolipirrolidona

Polímero com acção preventiva e curativa da oxidação 

dos vinhos. Redução de catequinas e leucoantocianas 

responsáveis pelo acastanhamento. Redução do amargor, 

realçando a frescura e aromas do vinho.

Dose recomendada: 10–80g/hL
Embalagem: 1 e 20Kg

PROCLAR PINK®
Proteína vegetal + Caseína + Gelatina

Clarificante específico para vinhos rosés. Formulação 

desenvolvida com o objetivo de diminuir a tonalidade amarela 

nos mostos e vinhos rosés. Permite minimizar os efeitos do 

envelhecimento que lentamente transformam a cor rosa em 

laranja, aumentando desta forma a longevidade dos vinhos.

Dose recomendada: 20 a 60 g/hL
Embalagem: 1 e 20 kg 

COLAS ORGÂNICAS
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AGENTES DE COLAGEM

AQUACOL®
Gelatina líquida de origem piscícola para vinhos de elevada 

qualidade. 

Solução ideal para colar vinhos sem retirar estrutura. 

Clarifica e arredonda vinhos tintos de estrutura média/forte. 

Gelatina de qualidade superior que retira frações herbáceas 

e adstringentes sem diminuir a estrutura do vinho. Pelas 

suas caraterísticas promove uma excelente estabilização 

da matéria corante, uma ótima clarificação e um brilho 

incomparável nos vinhos tratados.

Dose recomendada: 20–80mL/hL 
Embalagem: 1, 20 e 1000L

GELISOL®
Gelatina líquida de origem suína.

Grande eficácia na clarificação e arredondamento de vinhos 

tintos. Excelente poder de clarificação e estabilização 

por remoção de matéria corante instável. Gelatina pouco 

hidrolisada, o seu peso molecular aproximado é 22 kDalton. 

Concentração em solução de 100g/L.

Dose recomendada: 20–150mL/hL
Embalagem: 1, 20 e 1000L

ALBUMINOCOL®
Gelatina líquida de origem suína.

Clarifica e arredonda vinhos tintos jovens de estrutura média/

forte, com alguma dureza e herbáceos, uma vez que elimina os 

taninos responsáveis por estas sensações. O controlo rigoroso 

do seu grau de hidrólise confere-lhe uma capacidade de 

clarificação rápida sem necessidade de mais nenhum produto 

sinérgico. Gelatina medianamente hidrolisada, o seu peso 

molecular aproximado é 20 kDalton. Concentração em solução 

de 250g/L.

Dose recomendada: 20–80mL/hL 
Embalagem: 1 e 20L

SOLUGEL®
Gelatina em pó solúvel a frio de origem suína.

Gelatina com um grau de hidrólise elevado que permite 

eliminar taninos indesejáveis, arredondando vinhos muito 

“duros” e herbáceos ao mesmo tempo que promove uma 

boa clarificação. É instantaneamente solúvel na sua 

totalidade em água fria, sendo por isso de uma simplicidade 

de utilização incomparável. Bastante aconselhada para 

vinhos desequilibrados, sobretudo vinhos de prensa. 

Gelatina muito hidrolisada, o seu peso molecular 

aproximado é entre 5 e 10 kDalton.

Dose recomendada: 3–10g/hL
Embalagem: 1 e 25Kg

Estas proteínas reagem com os polifenóis do vinho permitindo reduzir a adstringência (“amaciar”) e 
clarificar o vinho. Quando utilizadas em vinhos brancos, rosés e alguns tintos devem ser aplicadas com 
bentonite ou/e sílica.

GELATINA LÍQUIDA®
Gelatina líquida de origem suína de baixo custo.

Gelatina com um grau de hidrólise médio, que permite eliminar 

taninos indesejáveis assim como efetuar uma boa clarificação 

dos vinhos tintos. Baixo custo de utilização.

Concentração em solução de 200g/L. 

Dose recomendada: 20–60mL/hL 
Embalagem: 20L

PROVGREEN PURE WINE®
Proteína de ervilha.

Permite uma floculação rápida e uma compactação de borras 

superior à obtida com colas animais. Melhora as qualidades 

organoléticas dos vinhos pela eliminação de taninos 

agressivos e amargor, obtendo-se vinhos mais macios e 

redondos. Prepara os vinhos para uma boa filtração antes 

do engarrafamento.

Dose recomendada: 5–15g/hL 
Embalagem: 5Kg

Amacia e afina vinhos tintos pela sua atração específica 

por certas frações tânicas. Elimina excessos de amargor e 

adstringência percetíveis no final de boca. Mantém o caráter 

aromático dos vinhos além da sua tipicidade e estrutura. 

OVOCOL® (PÓ)
Dose recomendada: 5–10g/hL 
Embalagem: 1Kg

ALBUMINA (LÍQUIDO PASTEURIZADO)
Dose recomendada: 30–50mL/hL
Embalagem: 1Kg

PROTEÍNA VEGETAL

GELATINAS

ALBUMINA (CLARA DE OVO)
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CARBINE T®
Carvão enológico ativado

Elevada capacidade de adsorção. Utilizado para eliminar 

defeitos sensoriais em todo o tipo de vinhos.

Dose recomendada: 10–100g/hL 
Embalagem: 5 Kg

SILISOL®
Solução de sílica

Preparada a 30%, particularmente adaptada para vinhos de 

difícil clarificação, ricos em mucilagens e coloides. Previne 

sobrecolagens quando se utilizam colas proteicas e facilita a 

sedimentação das borras de colagem.

Dose recomendada: 10–100mL/hL
Embalagem: 1, 20 e 1000L

NOIR ACTIVA MAX®
Carvão descorante hiperativado em forma granulada

Maior superfície específica (1800m2/g) do que um carvão tra-

dicional (1000m2/g) devido ao método de ativação com ácido 

fosfórico. Esta característica reduz as doses de utilização do 

carvão e melhora a qualidade do vinho. A apresentação granu-

lada facilita a manipulação e reduz os riscos de utilização.

Dose recomendada: 10–100g/hL
Embalagem: 1Kg

AGENTES DE COLAGEM

Os carvões são aditivos alimentares utilizados para 
descorar líquidos mas possuem uma capacidade 
adsorvente muito elevada. Devido a estas características 
são produtos muito interessantes para utilizar em 
vinhos que sofreram acidentes microbiológicos e que 
apresentam defeitos aromáticos. Aconselhamos a 
aplicação de carvão (Carbine T) seguida de cola de 
peixe (Cristalline) muito eficaz mesmo em vinhos tintos. 

OUTRAS COLAS
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ESTABILIZAÇÃO
TARTÁRICA

CRISTAB GC®
Goma de celulose.

É um produto específico para a estabilização de bitartarato de 

potássio. CRISTAB GC® é produzido a partir de celulose extraída 

da madeira e é não OGM, não alergéneo e não tóxico. Para 

vinhos muito ricos em potássio (>1,5g/L), é importante verificar 

se a dose recomendada é suficiente para garantir a estabilidade. 

Recomendamos aplicar este produto alguns dias antes da últi-

ma filtração antes de enchimento. É mais vantajoso em relação 

aos outros aditivos para a estabilização tartárica, por conferir 

uma proteção superior a quatro anos, podendo ser usada em 

vários tipos de vinho. Não estabiliza tartarato de cálcio.

Dose recomendada: 200mL/hL
Embalagem: 1, 5, 20 e 1000L

CRISTAB GC GRANULADO®
Goma de celulose sob a forma granulada.

A formulação granulada torna o custo de aplicação mais 

baixo em relação aos produtos líquidos. O produto é de rápida 

dissolução e de mais fácil aplicação.

Dose recomendada: 10g/hL 
Embalagem: 1Kg

V40®
Ácido metatartárico.

Permite a estabilização tartárica dos vinhos. Em condições 

normais de conservação o vinho tratado está protegido todo 

o inverno contra precipitações tartáricas. O V40® e a goma 

arábica são tratamentos complementares: a sua utilização em 

simultâneo impede as precipitações combinadas de

tartaratos e de matéria corante. 

Dose recomendada: 10g/hL
Embalagem: 1kg

A utilização de métodos aditivos na estabilização 
tartárica não permite a estabilização de matéria 
corante nos vinhos tintos. Por esta razão é 
recomendável a aplicação de uma goma arábica com 
bom poder de estabilização.

CREME DE TACKT
Sal que funciona como núcleo de cristalização para tartaratos 

de cálcio e potássio.

Este produto é uma formulação de bitartarato de potássio 

e tartarato de cálcio para prevenir o aparecimento de 

precipitações tartáricas em garrafa. Pode ser usado em 

estabilização por frio estático ou contínuo.

Dose recomendada: 400g/hL
Embalagem: 5Kg

CALCISTAB® 
Ácido D,L tartárico para eliminação do excesso de cálcio nos 

vinhos. 

Este produto é uma mistura racémica de ácido tartárico

(D, L - tartárico) que reage com o cálcio provocando a sua 

precipitação. CALCISTAB® não altera o pH nem a acidez total 

do vinho tratado, uma vez que a totalidade do produto é 

utilizado para a precipitação do cálcio. Este produto não é um 

acidificante.

Dose recomendada: 4 g/hL de Calcistab eliminam 10 mg/L de cálcio
Embalagem: 1 e 5Kg

BITARTARATO DE POTÁSSIO
Sal que funciona como núcleo de cristalização para tartaratos 

instáveis. 

Previne o aparecimento de precipitações de tartaratos de 

potássio em garrafa. Pode ser usado em estabilização por 

frio estático ou contínuo.

Dose recomendada: 50 - 400g/hL
Embalagem: 1 e 25Kg
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DUOGOM®
Goma arábica com dupla ação.

DUOGOM® é um coloide protetor bastante enérgico e que 

devido ao seu processo produtivo, confere aos vinhos tratados 

uma sucrosidade e arrendamento elevado, diminuindo as 

sensações de secura e adstringência. No mesmo produto 

junta as propriedades de elevada estabilidade coloidal 

do FILTROSTABIL® com as excelentes propriedades de 

arredondamento do GOMIXEL®.

Dose recomendada: 100 a 400mL/hL
Embalagem: 1, 5, 20 e 1000L

FILTROSTABIL®
Goma arábica extraída de Acacia verek.

Polissacarídeos complexos extraídos de Acacia verek. Confere 

aos vinhos uma estabilidade coloidal superior. Contribui 

igualmente para o arredondamento do vinho através da reação 

destes polissacarídeos com taninos agressivos, aumentando a 

sensação de redondez e volume. Goma em solução - 300 g/L. 

Extrato seco – 260 g/L.

Dose recomendada: 30 a 200mL/hL 
Embalagem: 1, 5, 20 e 1000L

SUPERFILTROSTABIL®
Goma arábica extraída de Acacia verek e Acacia seyal.

Polissacarídeos complexos extraídos de Acacia verek e Acacia 

seyal. Permite a reforçar a estabilidade coloidal e arredondar o 

vinho. Goma em solução - 300 g/L. Extrato seco – 260 g/L

Dose recomendada: 30 a 200mL/hL 
Embalagem: 1, 5, 20 e 1000L

GOMIXEL®
Goma arábica extraída de Acacia seyal.

Polissacarídeos complexos extraídos de Acacia seyal com 

um grau de hidrólise elevado que se reflete num poder de 

arredondamento superior às restantes gomas. Reage com 

taninos agressivos tornando os vinhos bastante mais redondos. 

Apresenta um poder de estabilização da matéria corante 

inferior às restantes gomas. Goma em solução - 240 g/L. 

Extrato seco – 200 g/L 

Dose recomendada: 100 a 200mL/hL
Embalagem: 1, 5, 20 e 1000L

A goma arábica é um coloide protetor muito eficaz 
que permite a manutenção da limpidez dos vinhos 
por evitar instabilizações e precipitações de matéria 
corante, tartaratos, etc. Para possuir esta eficácia, 
as gomas devem ser puras e sem qualquer hidrólise. 
Nestas condições elas apresentam um efeito muito 
colmatante nos sistemas de filtração microbiológicos. 
O efeito colmatante pode ser resolvido utilizando um 
doseador de goma arábica, ou no caso de não estar 
disponível pode-se minimizar o efeito colmatante das 
gomas tendo em atenção 2 pontos:
1)Adicionar a goma arábica em vinhos já filtrados (com 
baixo IC) e 
2) Adicionar a goma arábica o mais próximo possível 
da ultima filtração antes do enchimento, no máximo 
um dia antes.

GOMAS ARÁBICAS

DOSEADORES DE GOMAS 
Doseadores em linha de 1 ou 2 gomas. 

A PROENOL dispõe de equipamentos com fiabilidade e precisão 

para o doseamento de gomas, podendo fazer a aplicação de 1 ou 

mais produtos em linha.

Contacte a Proenol para mais informações.
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OS VINHOS ESPUMANTES NATURAIS SÃO VINHOS QUE ADQUIREM A SOBREPRESSÃO 
EM DIÓXIDO DE CARBONO ATRAVÉS DE UMA SEGUNDA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA EM 
AMBIENTE FECHADO. PARA QUE ESTE PROCESSO OCORRA NAS MELHORES CONDIÇÕES 
OS VINHOS DEVEM REUNIR AS SEGUINTES CARATERÍSTICAS: MÁXIMO DE 11,5% 
VOL. DE ÁLCOOL, UMA BOA ACIDEZ E TER UMA BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CÁLCIO 
E POTÁSSIO. OS VINHOS DEVEM ESTAR ESTÁVEIS A NÍVEL PROTEICO E TARTÁRICO 
E SEREM SUBMETIDOS A UMA FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE ANTES DA ADIÇÃO DAS 
LEVEDURAS PARA A SEGUNDA FERMENTAÇÃO. A PRODUÇÃO DE ESPUMANTES PODE 
SER FEITA POR MÉTODO CHARMAT (EM CUBA FECHADA) OU POR MÉTODO CLÁSSICO 
(EM GARRAFA). EM AMBOS OS MÉTODOS É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE LEVEDURAS 
LIVRES OU ENCAPSULADAS PROELIF®.

A produção de espumantes naturais tem 2 etapas fundamentais; a TIRAGEM: que é o momento onde são 
adicionadas as leveduras e o licor de tiragem para que ocorra a segunda fermentação e o DEGORGEMENT. 
O Degorgement é a última operação enológica a realizar no vinho, consiste na remoção do depósito de 
leveduras e na introdução do licor de expedição que permite realizar as últimas afinações e que é em muitos 
casos o “SEGREDO” que diferencia muitos produtores.

ESPUMANTE
TIRAGEM 

PROELIF® - LEVEDURAS ENCAPSULADAS

A UTILIZAÇÃO DE LEVEDURAS ENCAPSULADAS DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE 
ADJUVANTES DE REMOVIMENTO. COMO AS LEVEDURAS ESTÃO DENTRO DE UMA 
CÁPSULA, O VINHO MANTEM-SE SEMPRE LÍMPIDO. A PERMEABILIDADE DA CÁPSULA 
PERMITE A ENTRADA DE AÇÚCAR E NUTRIENTES PARA A CÉLULA BEM COMO SAÍDA DE 
METABOLITOS E DE OUTROS PRODUTOS RESULTANTES DA AUTÓLISE DA LEVEDURA 
QUE VÃO CONTRIBUIR PARA UM ENRIQUECIMENTO DO VINHO.

Em que consiste?
Proelif é um produto composto por leveduras Saccharomyces cerevisiae inclusas numa cápsula de alginato permeável às trocas de 

substratos e metabolitos entre o meio e a levedura. Após a introdução do PROELIF® as leveduras desempenham a sua atividade fer-

mentativa dentro da cápsula onde permanecem até serem retiradas. O facto da levedura estar encapsulada, não impede a autólise da 

levedura e o consequente enriquecimento do vinho com os compostos libertados por esta durante o estágio.
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PROELIF® - MÉTODO CLÁSSICO

PROELIF® - MÉTODO CHARMAT

A solução para produzir Espumante através do Método Clássico SEM removimento - ProElif®

Quais são os principais benefícios?
 5 Redução da mão-de-obra e eliminação da etapa de removimento (remuage).

 5 Disponibilidade imediata do vinho e maior eficácia no planeamento das expedições.

 5 Inoculação direta das leveduras - eliminação da preparação do inóculo.

 5 Ganho de espaço disponível na cave - os equipamentos de removimento deixam de ser necessários.

 5 Características organoléticas idênticas à fermentação com leveduras livres.

Como aplicar?
O princípio de utilização é muito simples; consiste na introdução de uma determinada quantidade de PROELIF® diretamente na 

garrafa, durante o processo normal de engarrafamento do vinho, após a adição do açúcar. Atualmente estão disponíveis várias 

máquinas doseadoras industriais para o efeito com capacidade de 1.000 a 18.000 garrafas/hora. Após a fermentação, a remoção do 

PROELIF® realiza-se rapidamente através da simples inversão das garrafas e posterior dégorgement.

A solução para produzir Espumante através do Método Charmat  

Quais são os principais benefícios?
 5 Inoculação direta das leveduras - eliminação da preparação do inóculo.

 5 Reutilização da levedura até 6 fermentações.

 5 Redução da mão-de-obra e eliminação da etapa de filtração após fermentação.

 5 Adição dos licores de expedição no depósito de fermentação.

 5 Vinho com perfil varietal mais direto, definido e mais intenso.

Como utilizar?
As leveduras são colocadas num pequeno fermentador externo que está ligado ao depósito de vinho.

Para mais informações contacte a Proenol.

PRODUÇÃO COM LEVEDURAS LIVRES

A produção de espumantes com leveduras livres obriga à preparação de um pé-de-cuba vigoroso, que 
permita uma ótima adaptação da levedura às condições difíceis que vai encontrar de modo a garantir uma 
segunda fermentação completa. A utilização de leveduras livres obriga à introdução de produtos de colagem 
de modo a permitir a realização do removimento.

ADJUVANTE 83®
Adjuvante à base de bentonites extremamente puras.

O ADJUVANTE 83 permite a clarificação do vinho em garrafa 

após a segunda fermentação. Compacta o depósito durante 

o removimento, quer em “pupitre” quer no sistema de 

“giropaletes”. Produto comercializado em pó ou líquido.

Dose recomendada: 2–3g/hL ou 60mL/hL
Embalagem: 1 Kg e 20L

ADJUVANTE 92®
Adjuvante à base de bentonite e  alginato.

O ADJUVANTE 92 é um adjuvante de removimento de última 

geração. Contém coloides de alginato e coloides minerais. Os 

coloides de alginato têm a capacidade de reunir as leveduras 

graças à sua afinidade com certos constituintes das paredes 

das mesmas. Os coloides minerais aumentam a densidade e 

compactam o depósito.
Dose recomendada: 3–4g/hL ou 80mL/hL 
Embalagem: 1Kg
 

ADJUVANTE MO®
Adjuvante à base de bentonite e  alginato.

O ADJUVANTE MO® forma no interior da garrafa uma camada 

isolante, que não adere à parede da garrafa. As leveduras ficam 

inseridas dentro dessa camada, podendo no entanto continuar 

a sua multiplicação. Após 4 meses de repouso na horizontal, 

o depósito apresenta uma grande ligação. Os fragmentos do 

mesmo são mais pesados e não comprometem os elementos 

mais finos. A agitação da garrafa torna-se assim inútil e 

mesmo prejudicial. Produto comercializado em pó ou líquido.

Dose recomendada: 4g/hL ou 80mL/hL 
Embalagem: 1Kg e 20L

ADJUVANTES DE REMOVIMENTO 
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ADJUVANTE 40®
Solução de glucose + frutose 

O ADJUVANTE 40 tem aplicações diversas na indústria 

alimentar e em particular na preparação de vinhos espumantes.

Dose recomendada: 25-30mL/L
Embalagem: 20, 60 e 1000L

TANINO DE TIRAGEM
Mistura de taninos de galha e castanheiro.

Provoca uma ligeira colagem em garrafa no início da 

espumantização mas não participa verdadeiramente na textura 

do depósito. Adicionado no engarrafamento protege a estrutura 

e o equilíbrio dos vinhos, garantindo um bom envelhecimento. 

Produto comercializado em pó ou líquido.

Dose recomendada: 3g/hL ou 130-250mL/hL
Embalagem: 1Kg e 20L

CLAR T SPECIAL TIRAGE®
Combinação de taninos de galha e castanheiro com um 

suplemento em cobre.

CLAR T SPECIAL TIRAGE® induz uma leve clarificação na 

garrafa no início da espumantização mas não muda realmente 

a textura do depósito. As soluções de taninos de castanheiro 

puro resultam numa espuma branca muito fina e persistente. 

Os taninos têm uma importante capacidade de combinação 

com compostos reduzidos mas esta propriedade nem sempre 

é suficiente. CLAR T SPECIAL TIRAGE® é complementado com 

iões de cobre para reforçar as características dos taninos.

Dose recomendada: 60mL/hL 
Embalagem: 1, 5 e 10L

OPTIMUM WHITE®
LIE com efeito antioxidante e melhora qualidade da espuma. 

LIE aconselhada para melhorar sensações em boca e melhorar 

a intensidade e persistência da espuma dos vinhos.

Dose recomendada: 20g/hL 
Embalagem: 1Kg

DV10®
Levedura Saccharomyces cerevisiae var. bayanus.

Fermentação em condições difíceis, pH e temperaturas baixas 

e sulfuroso total elevado, caracterizada por fermentações 

limpas que respeitam o caráter varietal. Indicada para 

espumantização e fermentações lentas ou paradas.

Dose recomendada: 20-50g/L 
Embalagem: 500g

EC 1118®
Levedura Saccharomyces cerevisiae var. bayanus.

Grande segurança fermentativa em condições de elevado teor 

alcoólico e ampla gama de temperaturas, produz elevadas quanti-

dades de sulfuroso (até 30mg/L) e é indicada para vinhos brancos 

varietais, espumantização e fermentações lentas ou paradas.

Dose recomendada: 20-50g/L 
Embalagem: 500 g

QA 23®
Levedura Saccharomyces cerevisiae var. bayanus.

Levedura frutófila com excelente cinética de fermentação, 

expressão “terroir” e potencial da casta. Baixas necessidades 

nutritivas. Boa capacidade de fermentação em condições 

extremas como temperaturas muito baixas e baixa turbidez 

sem desvios organoléticos. Forte atividade beta-glucosidásica.

Dose recomendada: 20-50g/L 
Embalagem: 500 g

NOBLESSE® 

Aumento da persistência e diminuição de sensações de amargor 

e secura. 

Efeito de “esponja” sobre alguns constituintes dos vinhos 

que transmitem sensações de amargor e secura. Este efeito 

“esponja” é apreciável 2 dias após a aplicação. É aconselhável 

a ressuspensão semanal do NOBLESSE® para aumentar a 

persistência e o volume de boca. Devido às suas características, 

é muito aconselhado para vinhos herbáceos ou amargos e para 

vinhos que tiveram ou vão ter contacto com madeira.

Levedura inativa selecionada pelo ICV.

Dose recomendada: 10 – 30 g/hL
Embalagem: 2,5Kg

O OPTIMUM WHITE aplicado no vinho antes da tiragem 
(ideal) ou em alternativa no próprio licor de tiragem, 
permite melhorar de forma significativa a qualidade do 
espumante. Consulte no nosso site o trabalho conjunto 
realizado pela Proenol, Universidade de Aveiro e Aliança-
Vinhos de Portugal.

O Noblesse aplicado no vinho antes da tiragem (ideal) 
ou em alternativa no próprio licor de tiragem, permite 
melhorar de forma significativa a qualidade do 
espumante. Consulte no nosso site o trabalho conjunto 
realizado pela Lallemand e Universitat Rovira i Virgili.



50 51

ESPUMANTE

BIO DKS 45®
Líquido refrigerante de origem biológica e biodegradável para 

linha de degórgement (congelador).

A estação enológica de Champanhe (SOEC) em colaboração 

com a empresa BIO-AMBER desenvolveu este produto 

de nova geração para acelerar a formação do “taco” 

de gelo nas garrafas de espumante. O BIO DKS® é um 

produto natural e totalmente biodegradável. A sua CBO 

é muito baixa em relação aos produtos tradicionalmente 

utilizados, o que torna este produto mais amigo do 

ambiente. Este produto não necessita da utilização 

complementar de produtos anticorrosivos. 

Embalagem: 26Kg

ADJUVANTE 40®
Solução de glucose + frutose 

O ADJUVANTE 40 tem aplicações diversas na indústria 

alimentar e em particular na preparação de vinhos espumantes.

Dose recomendada: 25-30mL/L
Embalagem: 20, 60 e 1000L 

DEGÓRGEMENT

O licor de expedição pode ser uma solução muito 
complexa. Pode ser usado como base para o licor o 
próprio vinho espumantizado (mais aconselhado), ou 
outros vinhos mais novos ou mais velhos. No segundo caso, 
esses vinhos poderão interferir na futura estabilidade do 
espumante. Se pretenderem utilizar no licor de expedição 
vinhos muito diferentes do vinho espumantizado, é 
aconselhável testar com antecedência qual o efeito desta 
mistura na estabilidade do produto final.

MANNOLEES® 
Manoproteínas solúveis.

Mannolees é um produto constituído apenas por manoproteínas 

de levedura. Este produto permite melhorar o equilíbrio em 

boca dos vinhos antes do engarrafamento. Aumentar volume, 

untuosidade e diminuição da sensação de taninos agressivos, 

suavizando o vinho são as funções deste produto. É 100% 

solúvel, podendo ser adicionado imediatamente antes da última 

filtração de engarrafamento.

Dose recomendada: 5g – 25 g/hL 
Embalagem: 1Kg 

GOMIXEL®
Goma arábica extraída de Acacia seyal.

Polissacarídeos complexos extraídos de Acacia seyal com um 

grau de hidrólise elevado que se reflete num poder e arredonda-

mento superior às restantes gomas. Reage com taninos agressi-

vos tornando os vinhos bastante mais

redondos. Apresenta um poder de estabilização da matéria co-

rante inferior às restantes gomas. Goma em solução - 240 g/L. 

Extrato seco – 200 g/L 

Dose recomendada: 100 a 200mL/hL
Embalagem: 1, 20 e 1000L

FILTROSTABIL®
Goma arábica extraída de Acacia verek.

Polissacarídeos complexos extraídos de Acacia verek. Confere 

aos vinhos uma estabilidade coloidal superior. Contribui 

igualmente para o arredondamento do vinho através da reação 

destes polissacarídeos com taninos agressivos, aumentando a 

sensação de redondez e volume. Goma em solução - 300 g/L. 

Extrato seco – 260 g/L.

Dose recomendada: 30 a 200mL/hL 
Embalagem: 1, 20 e 1000L

OENOTAN®
Este tanino imprime aos vinhos uma finesse e uma 

elegância únicas. Confere complexidade aumentando a 

estrutura,sucrosidade, volume e persistência.

Aconselhado para vinhos de qualidade superior.

Os carvalhos deste tanino são originários das florestas de 

Limousin e de Tronçais. Estas madeiras envelhecem durante um 

período mínimo de cinco anos. Posteriormente são tratadas pelo 

fogo directo e sujeitas a uma suave extração com água a 80ºC, 

evitando deste modo a solubilização de compostos amargos 

e adstringentes. Esta infusão é posteriormente concentrada 

e liofilizada. Este processo tem a vantagem de preservar a 

estrutura e as propriedades do produto extraído. Este tanino 

aporta aos vinhos “finesse” e elegância. A sua forma liofilizada 

confere-lhe uma solubilidade única. 

Tanino elágico de carvalho sujeito a queima 
Dose recomendada: 3 a 20g/hL
Embalagem: 1Kg

TANIRAISIN®
Aconselhado para vinhos com pouca estrutura e/ou muita acidez.

Tanino topo de gama, produzido após um rigoroso controlo 

da matéria-prima (película de uva Chardonnay) e extraído por 

um método específico. Aumenta o potencial antioxidante dos 

vinhos e consequentemente a sua longevidade.

Tanino Proantocianidínico
Dose recomendada: 3 a20g/hL
Embalagem: 500g

PURAC VIN®
Ácido láctico para vinhos.

Solução a 88%, com elevada purificação relativamente 

a alguns subprodutos como os ácidos butírico, valérico, 

isovalerico e sucínico entre outros compostos que poderão 

interferir negativamente nas características organoléticas 

do vinho.

Dose recomendada: 0,2-1mL/L 
Embalagem: 1 e 20L

SULFISCORBATE®
Metabissulfito de potássio com ácido ascórbico. 

O ácido ascórbico tem uma ação muito rápida enquanto 

o sulfuroso tem uma ação mais prolongada no tempo, 

complementando-se desta forma. O SULFISCORBATE® tem 

igualmente ação antissética.

Dose recomendada: 3 a 25g/hL
Embalagem: 500g

ÁCIDO CÍTRICO
Reequilibra a acidez natural do vinho. 

Promove a frescura dos vinhos pelo aumento da acidez total. 

Ajuda a minimizar problemas de casse férrica. 

Dose recomendada: 5-100g/hL
Embalagem: 1 e 25Kg
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FILTRAÇÃO

A FILTRAÇÃO CONSISTE NA ELIMINAÇÃO DE UMA FASE SÓLIDA E/OU COLOIDAL 
SUSPENSA NUMA FASE LÍQUIDA ESTA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS/COLOIDES 
DEVE SER COMPLETA, SEM PROVOCAR ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICO-
QUÍMICA DO VINHO. EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE FILTRAÇÃO, ATUALMENTE 
OS MAIS UTILIZADOS EM ENOLOGIA SÃO: FILTRAÇÃO POR TERRAS, PLACAS 
OU MÓDULOS LENTICULARES, FILTRAÇÃO POR CARTUCHO OU MEMBRANA E 
FILTRAÇÃO TANGENCIAL. NORMALMENTE DESIGNAM-SE POR FILTRAÇÕES DE 
DESBASTE OU ABRILHANTAMENTO AQUELAS CUJO OBJETIVO É OBTER UM VINHO 
LÍMPIDO E FILTRAÇÕES ESTERILIZANTES, QUANDO O OBJETIVO É OBTER UM 
LÍQUIDO ISENTO DE MICRORGANISMOS.

A PROENOL tem como parceiro para a área da filtração a multinacional PALL. 
A PALL é líder no fornecimento de tecnologias de separação, filtração e purificação de fluidos, sendo 
atualmente a única empresa que permite fornecer soluções de filtração para toda a adega, inclusive filtração 
de gases. A PALL fornece os certificados de conformidade dos seus produtos on-line segundo o regulamento 
europeu 1935/2004 que regula os materiais que entram em contacto com géneros alimentícios. A PROENOL, 
através do seu departamento de Enologia, pode fornecer para cada caso específico, a opção certa para 
garantir os melhores resultados qualitativos e económicos.

Diferenças entre vinhos relativamente ao seu aspeto visual e características bioquímicas.

Resumo de algumas das moléculas/organismos/precipitados mais comummente encontrados nos vinhos e as suas características ao 
nível da sua forma e poder colmatante.

Tipo de Vinho Vinhos Limpos Vinhos Turvos

Tipo de líquido Solução Dispersão coloidal Suspensão 

Diâmetro médio < 0,002 µm 0,002–0,1 µm
Tamanho superior a 0,1 µm

0,1 µm-5 µm >10 µm

Partículas visíveis 
(olho nu, microscopia, etc.)

Sem partículas 
microscópicas

Partículas visíveis a microscópio eletrónico Partículas visíveis a microscópio ótico Partículas visíveis a olho nu

Tipo de solutos / partículas 
em solução / suspensão

Moléculas ou Iões Macromoléculas ou micelas Suspensões microbianas, precipitados Precipitados, microrganismos 

Exemplo de partículas 
encontradas no vinho 

Açúcares
Ácidos orgânicos

Sais

Efeito Tyndall 
Podem flocular: 

Coloides hidrófilos:
• Matéria corante em estado coloidal

• Coloides de natureza polissacarídica: gomas, 
mucilagens e pectinas
• Coloides proteicos

Coloides hidrófobos:
• Coloides minerais: Casse Fe3+  e Casse Cu+

Leveduras
Bactérias

Matéria corante floculada

Resíduos de filtração: celulose, 
diatomáceas

Como remover os solutos / 
partículas presentes

Membranas de 
Osmose inversa 

(especificas)
Membranas de Osmose inversa (especificas) Filtros microbiológicos 

Filtros com tamanho de poro 
ajustado ao das partículas a 

remover

Partículas Compressíveis Partículas não Deformáveis (a baixa pressão)

Poder colmatante Forte Poder colmatante Médio Poder colmatante não apreciável

Proteínas
Polissacáridos

Mucilagens
Gomas

Matéria Corante

Leveduras
Bactérias

Precipitados finos
Resíduos amorfos
Cristais tartáricos

Diatomáceas

A filtração tangencial é uma técnica que permite elevados ganhos económicos e sobretudo 
qualitativos. Com esta tecnologia conseguimos que vinhos com turbidez muito elevada (> 1000NTU) 
passem para valores ótimos (< 1NTU) com apenas uma filtração. Deste modo diminui-se o número de 
filtrações e respetivas incorporações de oxigénio. A própria membrana destes equipamentos (PVDF 
– PALL), é apenas uma barreira física, não tendo qualquer efeito adsorvente como é o caso da 
celulose, muito utilizada nas filtrações por terras e placas. Estes equipamentos permitem uma 
qualidade reprodutível, ou seja, independentemente de como o vinho entra no sistema, a qualidade de 
saída é constante. As perdas de vinho nestes equipamentos são mínimas quando comparamos com 
a filtração por terras e/ou placas, permitindo uma rápida recuperação do investimento.
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PLACAS FILTRANTES ADJUVANTES DE FILTRAÇÃO

Adjuvantes utilizados sobretudo para realizar a pré-camada em filtração por terras. A filtração por placas é um dos tipos de filtração mais antigos em enologia. As vantagens da utilização das 
placas Pall Seitzschenk resultam de diversos fatores, tais como: 

 5 Qualidade das matérias-primas (celulose e coadjuvantes de filtração).

 5 Correta combinação das mesmas.

 5 Operação prévia de desfibração de celulose.

 5 Carga elétrica positiva.

 5 Excelente integridade das placas evita a contaminação do vinho com fibras ou iões como cálcio que 

podem acarretar problemas de estabilidade.

 5 Redução e facilidade de eliminação de aromas de celulose comparativamente com outras placas, 

permitindo poupar tempo, água e permitindo um vinho mais limpo aromática e gustativamente.

FIBROKLAR K E L®
Adjuvantes de filtração fibrosos constituídos por celulose, perlite e 

kieselguhr. 

Caracterizam-se pelo seu potencial Zeta+. Tanto podem ser 

adicionados para a formação de uma pré-camada, como em 

conjunto com o resto do material filtrante. Devido ao seu efeito 

de separação por adsorção conseguem reter coloides e, outras 

partículas carregadas negativamente mais pequenas que os poros 

do material filtrante.

Características técnicas das placas PALL SEITZSCHENK®.

* Porosidades baseadas na utilização de aplicações especificas - βratio não aplicável.

Tipo de Filtração Seitz Tamanho de Poro* (μm) Permeabilidade Mínima L/m2 a 1bar Retenção Microbiana

Esterilizante

EKS 0,15/0,25 29 >109 Microrganismos/ cm2

EK1 0,2/0,4 41 >108 Microrganismos/ cm2

EK 0,4/0,6 68 >107 Microrganismos/ cm2

KS50 0,5/0,8 93 >0,5x107 Microrganismos/ cm2

KS80 0,6/1,0 113 >106 Microrganismos/cm2

Fina

K100 1,0/3,0 146 ---

K150 2,15/4,0 185 ---

K200 3,0/5,5 213 ---

Grosseira

K250 4,0/9,0 510 ---

K300 5,0/12,0 785 ---

K700 6,0/15,0 925 ---

K800 7,0/18,0 1275 ---

K900 8,0/19,0 1700 ---
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Sistema fechado para filtração em profundida com grande capacidade de retenção de contaminantes, 
grande estabilidade, resistência mecânica e térmica. São construídos de forma modular e com tamanho de 
poro idêntico ao das placas. Apresentam POTENCIAL ZETA +. A PALL comercializa três tipos de módulos 
lenticulares, SUPRADISC I®, SUPRADISC II® e o SUPRAPAK®.

SUPRADISC I®
Os SUPRADISC I® são módulos de filtração lenticular que utilizam placas de 

filtração PALL SEITZSCHENK para utilização em sistema fechado, permitindo 

um enorme ganho ao nível da higiene,  facilidade e rapidez de montagem assim 

como na operacionalidade da filtração ao mesmo tempo que permitem uma 

redução considerável do custo da filtração. Podem ser higienizados in situ e 

esterilizados.

SUPRAPAK®
Módulos de filtração em profundidade inovadores e revolucionários que 

permitem uma filtração mais eficiente e económica que os módulos lenticulares 

existentes até hoje. Os módulos SUPRAPAK® são módulos de filtração em 

profundidade A sua construção é como uma “folha” muito longa de placa 

enrolada sobre si mesma, apresentando uma configuração de fluxo única. O 

fluxo em “Edge Flow” permite aumentar consideravelmente a área de filtração e 

a eficiência da filtração para o mesmo material, resultando assim numa redução 

de custos e aumento da rentabilidade.

Estes módulos e os seus componentes são totalmente rastreáveis através do número de série.

Vantagens do sistema SUPRAPAK® relativamente à filtração por placas ou por módulos lenticulares:

Placas Módulos Lenticulares

Mais amigo do ambiente e maior eficiência

Menor pegada, devido a ser um sistema de filtração de elevada densidade e consequentemente elevada área de filtração por unidade.

Menor custo operacional que os sistemas de filtração por placas tradicionais e que os sistemas lenticulares devido à maior eficiência.

Maior segurança no processo e qualidade do produto final devido ao traba-
lho em sistema fechado e facilmente higienizável

O sistema “edge flow” permite uma filtração mais eficiente devido: 
• ao maior volume filtrado por módulo
• à menor turbidez para o mesmo material filtrante

Maiores rendimentos devido à ausência de gotejamento Maior redução de turbidez devido à maior capacidade de adsorção

Menores custos de mão-de-obra na montagem do sistema. 
Possibilidade de utilização por módulos. 

Maiores rendimentos devido ao baixo “volume morto” do sistema

Menor probabilidade de erros na montagem do sistema

Menor consumo de água e produtos químicos devido ao tamanho compacto 
do sistema

MÓDULOS LENTICULARES

SUPRADISC II®
Os Supradisc II são módulos de filtração lenticular com maior resistência 

mecânica que os convencionais (SUPRADISC I®) uma vez que possuem uma 

estrutura de suporte interna e externa (idêntica à encontrada nos filtros de 

cartuchos) que permite diminuir consideravelmente a ocorrência de ruturas ou 

o colapso do material filtrante especialmente devido a pressões exercidas em 

sentido contrário ao fluxo de  filtração.

Esta estrutura permite ainda uma melhor distribuição dos fluxos do líquido a 

filtrar e do filtrado, aumentando o rendimento por unidade de superfície. 

Podem ser higienizados in situ e esterilizados.
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O sistema PALL OENOFLOW® é um sistema de filtração por membrana orgânica, fechado e automático 
especialmente desenvolvido para a área da enologia. Este sistema é extremamente delicado com o vinho, 
trabalha a pressões muito baixas, sem aumentar significativamente a temperatura do vinho e não provoca 
qualquer alteração do perfil organolético. Estes equipamentos podem ser apresentados em diferentes 
configurações – E, S ou A – dependendo da sua dimensão e configurações possíveis. Algumas das vantagens 
do sistema PALL OENOFLOW® são:

 5 Garantia de qualidade: não altera o pH nem liberta partículas ou catiões: K+, Ca2+, Fe3+.

 5 Variações de temperatura e pressão mínimas, não provocando qualquer impacto na qualidade do vinho.

 5 Redução da carga microbiológica do vinho.

 5 Grande facilidade de operação.

 5 Sem tempos de preparação e acompanhamento.

 5 Sem necessidade de operador específico.

 5 Funcionamento autónomo (pode trabalhar 24h/dia).

 5 Eliminação do fator humano na preparação do filtro, obtendo-se uma filtração reprodutível.

 5 Perdas de vinho significativamente menores às da filtração por placas ou terras.

 5 Membrana orgânica de estrutura uniforme e simétrica: mais forte e robusta apresentando menos riscos de danos, aumentando a 

vida útil da membrana.

 5 Permite um retro-fluxo mais forte e efetivo com consequências relevantes na manutenção de caudais durante a filtração.

 5 Sistema Ecológico: respeita o meio ambiente não havendo necessidade de utilização de coadjuvantes de filtração.

 5 Eliminação de filtrações sucessivas para obter a mesma qualidade final.

PALL OENOFLOW FIT®
Este sistema modular foi desenhado especialmente para adegas de pequenas dimensões e permite ao cliente adquirir a um custo 

reduzido um sistema autónomo que prescinde de alguns dos componentes do tradicional OENOFLOW XL® (usando componentes da 

própria adega) e que prevê um aumento/optimização do sistema no futuro. Este sistema está disponível de série com 2 módulos 

filtrantes (43 m2). As extensões do equipamento são:

Tanque de recirculação T1 Tanque de vinho filtrado T2 Sistema automático de 
doseamento de produtos químicos

Kit de aumento da área filtrante 
para 4 módulos (86 m2)

Sistema Base

PALL OENOFLOW XL-E®
O sistema foi desenhado especialmente para adegas de pequenas ou media dimensão. Disponível com 2 a 3 módulos de filtração.

PALL OENOFLOW XL-S®
Sistema desenhado para adegas de media dimensão. Disponível com 3 a 6 módulos de filtração.

FILTRAÇÃO

FILTRAÇÃO TANGENCIAL OENOFLOW®



60 61

FILTRAÇÃO TANGENCIAL OENOFINE  

PALL OENOFLOW XL-A®
Sistema desenhado para adegas de grande dimensão. Disponível 

com 5 a 18 módulos de filtração. Permite entre outras opções 

utilizar 3 entradas e 3 saídas de vinho de modo a poder aumentar a 

flexibilidade e automação do equipamento.

PALL OENOFLOW HS®
Filtro tangencial para filtração de borras, constituído por capilares 

mais largos, que permite a filtração de borras, substituindo 

outros métodos de recuperação de vinho presente em borras 

de fermentação ou colagem. Esta filtração permite substituir 

a filtração por vácuo, mantendo a qualidade organolética 

dos vinhos e permitindo assim uma rápida recuperação do 

investimento inicial. Este equipamento apresenta ainda a 

vantagem de dispensar as necessidades de mão-de-obra mais 

especializada na operação do equipamento. Este equipamento 

pode também filtrar vinho.

 

Sistema que permite a estabilização proteica e filtração tangencial num só passo, poupando-se o tempo 
de decantação da bentonite. O sistema Oenofine utiliza membranas orgânicas simétricas em PVDF de 
elevada resistência.
Além das vantagens do sistema OENOFLOW®, o OENOFINE® tem ainda as seguintes vantagens:

 5 Redução do tempo de estabilização dos vinhos por evitar a necessidade da decantação da bentonite.

 5 Menor impacto organolético uma vez que o vinho é sujeito a menos operações.

 5 Redução dos custos por redução das operações e trabalho dos operadores.

 5 Redução significativa das perdas de vinho na colagem.

FILTRAÇÃO
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PALL OENOFIL®
Sistema automatizado de filtração final composto por 3 etapas - clarificação, 

pré- filtração e filtração final. O sistema pode dispor de sistema de higienização 

CIP, aquecimento de água, doseamento automático de produtos químicos e 

desinfeção por vapor. O sistema OENOFIL® permite reduzir os custos de operação, 

melhorar a qualidade e reprodutibilidade do processo assim como aumentar a 

produtividade do enchimento.

CARTUCHOS DE FILTRAÇÃO

A PALL tem uma gama alargada de filtros de cartucho, desde filtros em profundidade, de pregas em 

diferentes tipos e de membrana, inclusive filtros que conjugam os vários sistemas e meios fltrantes. 

Apresentam características que permitem filtrações desde a clarificação até à esterilização. Os filtros 

de cartuchos podem dividir-se em filtros de profundidade onde o líquido tem de percorrer uma maior 

distância através do material filtrante fazendo-se a retenção dos contaminantes tanto à superfície 

como na matriz de filtração, estando a retenção a cargo da densidade e espessura do material 

filtrante (tal como acontece na filtração por terras, placas entre outras) e filtros de membrana, onde 

o liquido a filtrar passa através de um meio filtrante fino ficando os contaminantes essencialmente 

retidos à superfície do material filtrante. Na tabela seguinte são resumidas algumas das vantagens e 

desvantagens das diferentes filtrações.

1. Meio de filtração em profundidade

2. Meio de filtração pregado

FILTRAÇÃO FINALFILTRO DE AMOSTRAS 

PALETES DE FILTRAÇÃO MANUAIS 

A Pall desenha e constrói paletes de filtração com os mais elevados parâmetros de exigência, utilizando housings e todos os 

acessórios certificados para o efeito. O seu dimensionamento e construção são realizados com todo o acompanhamento por forma a 

garantir a resposta às necessidades. Desde os materiais utilizados aos acabamentos, tudo é optimizado não só para a filtração como 

para a otimização por exemplo da higienização dos mesmos. Para mais informações contacte a Proenol.

HOUSING PARA AMOSTRAS

Housing para incorporação de cartuchos de 5” que permite utilizar os meios de filtração mais convencionais de modo a permitir uma 

filtração mais versátil e essencialmente mais económica. Fácil de utilizar e higienizar e de elevada durabilidade. Após a compra do 

housing apenas terá de comprar os filtros que apresentam uma superfície de filtração superior às capsulas (normalmente 2 a 4 vezes 

mais que os filtros de cápsulas) existentes no mercado, rentabilizando o investimento do housing rapidamente. 

OENOTASTE®
Cápsulas de filtração absoluta com uma área de filtração de 1000cm2. Permitem 

a filtração por porosidades de 0,5 e 1,0 µm. Meio de filtração em fibra de vidro. 

Muito práticas pela possibilidade filtração de amostras diretamente do depósito 

original. Fáceis de lavar com água em contracorrente. 



64 65

FILTRAÇÃO

MEMBRACART XL II®
Membrana em polietersulfona, material muito resistente do 

ponto de vista químico e mecânico. 

Meio filtrante validado para retenção completa de 

microrganismos de tamanho superior à especificação.

Tamanho do poro (μm): 0.45; 0.65

ULTIPOR N66®
Filtro pregado em Nylon 66 com uma elevada superfície 

filtrante. Maior resistência térmica, permitindo um maior 

número de lavagens com água quente/vapor. 

Meio filtrante validado para a retenção completa dos 

microrganismos de tamanho superior à especificação.

Tamanho do poro (μm): 0.45; 0.65

OENOPURE®
Fabricado com polietersulfona como meio filtrante, material 

hidrófilo e muito resistente; a tecnologia de construção de 

pregas “tipo ultipleat” (Pall), permite fabricar cartuchos 

filtrantes mais resistentes térmica, química e mecanicamente 

assim como mais eficientes em termos de área de filtração 

disponível.

Tamanho do poro (μm): 0.45, 0.65

Para informações acerca de outros filtros ou aplicações específicas por favor contacte-nos.

Tipo de Cartucho Vantagens Desvantagens

Profundidade

• Custos mais reduzidos.
• Débitos elevados.
• Grande capacidade de retenção de contaminantes.
• Possibilidade de remoção de partículas de diferentes tamanhos por construção do 
filtro em gradiente (em alguns filtros).

• Colmatação do filtro em profundidade, que impede a limpeza eficaz.
• Possibilidade de migração/deformação do meio (dependendo da 
construção do meio).
• Menor área de filtração por módulo.
• Maiores perdas de carga para a mesma porosidade.

Superfície 
(membrana)

• Maior área de filtração.
• Menores perdas de carga.
• Possibilidade de realização de teste de integridade (apenas em algumas membranas).
• Elevada eficiência de retenção dos contaminantes.
• Maiores caudais de filtração.

• Custo superior.
• Menor capacidade de retenção de partículas.

 Tipo de Filtração Cartucho Estrutura Meio 
Filtrante Tipo de Filtro  Δp Máximo (Bar) Tamanho de Poro/μm

Clarificação

Claris Profundidade, de poro variável Polipropileno Nominal 3,4

1
3
5
10

Nexis A Profundidade, de poro variável Polipropileno
Absoluto

(βratio =1000)
4,1

5
10

Profile II Profundidade, de poro variável Polipropileno
Absoluto

(βratio =5000)
4

0,5
1
3
5

Clarificação /
Prefiltração

Poly Fine II Pregada – filtro de superfície Polipropileno
Absoluto

 (βratio =10)
5,1

0,45
0,8
2
3
5

Prefiltração

Profile Star Pregada – filtro de profundidade Polipropileno
Absoluto

(βratio =5000)
5,5

1
1,5
3
5

Precart PP II Pregada – filtro de superfície Polipropileno
Absoluto

(βratio =5000)
5

1
2
3
5

Ultipor GF+ Pregada – filtro de superfície Fibra de vidro
Absoluto

(βratio =5000)
5,5

1
2

Prefiltração / 
Filtração Final

Fuente FSC
Pregada – filtro de superfície  e 

microbiológico
Polietersulfona

Absoluto
(βratio =5000)

 4,8 0,8

Filtração Final

Membracart 
xl II

Pregada – filtro de superfície e 
microbiológico validado

Polietersulfona Microbiológico 5
0,45
0,65

Oenopure
Pregada – filtro de superfície e 

microbiológico validado
Polietersulfona Microbiológico 5,5

0,45
0,65

Ultipor N66
Pregada – filtro de superfície e 

microbiológico validado
Nylon 66 Microbiológico 5,4

0,45
0,65

Código do Encaixe Parte superior Parte inferior

Lança Lisa 2 Orings 226 com bloqueio por 2 patilhas 2 Orings 222 2 Orings 222 com bloqueio por 3 patilhas 

3 < <

7 < <

8 < <

28 (ou 41) < <

 Tipos de ligação dos diferentes códigos dos filtros PALL

Para outras aplicações existem outros códigos de encaixe. 
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NEXIS A®
Filtro de profundidade em polipropileno para utilização em clarificações 

rigorosas. Nexis A apresenta um gradiente contínuo de tamanho de poro 

fixo, que utiliza a tecnologia patenteada CoLD MeltTM (Co-Located Large 

Diameter). Esta tecnologia produz uma mistura de fibras ultrafinas, 

interligadas e coladas termicamente a fibras largas – CoLD MeltTM que 

se traduz em diferentes zonas de filtração no cartucho. Estas fibras 

largas permitem uma integridade superior da estrutura do filtro ao 

mesmo tempo que facilitam a dispersão e transporte do líquido no 

interior da malha de filtração. O elevado volume interno criado pela CoLD 

MeltTM permite uma maior retenção de partículas comparativamente 

com os filtros convencionais. Os filtros NEXIS A® permitem realizar 

clarificações/pré-filtrações com elevado grau de precisão com um custo 

muito económico.

Tamanho do poro (μm): 5; 10; 20; 30 
(Eficiência de remoção >99,9% - βratio  - 1000)

CLARIFICAÇÃO / PRÉ-FILTRAÇÃO

CLARIS®
Filtro de profundidade em polipropileno com tamanho de poro específico 

para aumentar a capacidade de retenção de contaminantes. Desenhados 

para serem a primeira barreira na retenção de contaminantes, apresentam 

a tecnologia E-core, que consiste num cerne de fibras extrudidas que 

permite uma excelente resistência. Os filtros CLARIS® permitem 

uma filtração extremamente económica, não apresentando qualquer 

incorporação de surfactantes, agentes anti estáticos ou colas.

Tamanho do poro (μm): 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 75 (baseado na utilização de 
aplicações especificas – βratio não aplicável)

PROFILE II®
Filtro de profundidade absoluto, com βratio =5000 (Eficiência de remoção 

>99,98%), em polipropileno com variação do tamanho de poro ao longo do 

meio  filtrante.

Pode ter potencial zeta +.

Usado para filtração de abrilhantamento de vinhos com redução 

significativa da turbidez e do índice de colmatagem. 

Tamanho do poro (μm): 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 7.0; 10.0 βratio = 5000

POLY FINE II®
Pré-filtro construído numa única peça em polipropileno por forma a 

aumentar a sua resistência.

Os filtros POLY FINE II® são indicados para proteção da etapa de filtração 

microbiológica. Apresentam uma grande capacidade de retenção de 

contaminantes, dispondo de uma vasta compatibilidade química. Permite 

limpezas com água quente e esterilizações com vapor.

Tamanho do poro (μm): 0.45; 0.8; 2; 3; 5; (βratio  = 10)
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PROFILE STAR®
Filtro em polipropileno pregado com profundidade. Grande 

capacidade de retenção de partículas devido à conjugação da maior 

superfície com a profundidade.

Tamanho do poro (μm): 1.0; 1,5; 3; 5 (βratio  = 5000)

PRECART PP II®
Filtro de membrana absoluto de polipropileno para filtração 

de abrilhantamento, com redução significativa da turbidez 

e do índice de colmatagem. Manutenção integral da elevada 

porosidade, pelo que é possível obter uma menor perda de 

carga e uma maior capacidade de retenção de partículas.

Tamanho do poro (μm): 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 10.0 -βratio  = 5000

ULTIPOR GF +®
Membrana em fibra de vidro com potencial Zeta+. Alta capa- 

cidade de retenção de partículas e coloides. O potencial Zeta+ 

permite reter partículas de tamanho inferior ao  declarado.

Tamanho do poro (μm): 1.0; 2.0 - (βratio  = 5000)

FUENTE FSC® 
Filtros em polietersulfona, material com compatibilidade e 

resistência química muito elevada. Capacidade de retenção 

coloidal impar. Quando aplicados antes do filtro final 

permitem um aumento considerável da vida útil destes 

filtros mais dispendiosos, baixando de forma significativa o 

custo global da filtração.

Tamanhos de poro: 0,8 um - (βratio  =   5000)

 

Alguns elementos filtrantes, como as placas ou as terras e mesmo cartuchos, são caracterizados quanto à sua capacidade 
de retenção de partículas através de parâmetros definidos internamente pelos seus fabricantes, sendo estes diferentes de 
empresa para empresa, originando comparações erradas.

Hoje em dias, já existem testes universais que permitem uma classificação mais rigorosa e universal das performances dos 
filtros (em filtração de partículas sólidas), o βratio. Este teste, consiste na passagem de um fluido contendo X partículas de 
tamanho conhecido por um meio filtrante, contabilizando-se no final do processo o número de partículas no fluido antes e 
após o filtro. O valor de βratio é então calculado pela divisão do número de partículas presentes antes do filtro pelo número de 
partículas após o filtro.

βratio =
nº de particulas antes do filtro

nº de particulas após do filtro

Quanto mais elevada esta classificação maior será a eficiência do filtro. Um mesmo filtro poderá ser classificado com 
diferentes βratio para diferentes porosidades.

Exemplo de duas situações de filtros, segundo as classificações do teste βratio e segundo a classificação do forne- cedor (utilizada 
para filtros tipo placas/terras). Podemos verificar que a classificação é tanto mais rigorosa quanto maior é o βratio.

Tamanho de poro (µm) segundo βratio Classificação do tamanho de poro (µm) através de 
classificação nominal (especifica de cada fornecedor)

5000 (Eficiência de 99,98%) 100 (Eficiência de 99%)

Filtro A 5 1 0,5 - 0,8

Filtro B 20 7 2 a 4

É portanto importante perceber se estamos a comparar filtros na mesma base de comparação sob pena de podermos realizar 
um mau dimensionamento/selecção dos elementos filtrantes do nosso sistema de filtração.

PRÉ-FILTRAÇÃO
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A PROENOL E A DIVERSEY® (AGORA PARTE DO GRUPO SEALED AIR) ALIARAM O SEU 
“SABER FAZER” PARA OFERECER ÀS ADEGAS AS MELHORES SOLUÇÕES DE HIGIENE 
E SEGURANÇA ALIMENTAR. DISPOMOS DE PROGRAMAS DE HIGIENE CONCEBIDOS 
ESPECIFICAMENTE PARA REDUZIR OS CUSTOS ASSOCIADOS À HIGIENE, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO, ÁGUA E ENERGIA. OS PRODUTOS DIVERSEY CUMPREM OS MAIS 
ELEVADOS PADRÕES DE PERFORMANCE E SEGURANÇA COMPROVADOS COM TESTES 
DE QUALIDADE. OS PROCEDIMENTOS E PRODUTOS RECOMENDADOS ESTÃO EM TOTAL 
CUMPRIMENTO COM AS NORMAS NACIONAIS E EUROPEIAS DA INDÚSTRIA ALIMENTAR 
E CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DA INDÚSTRIA ENOLÓGICA. PARA ALÉM DO NOSSO 
CONHECIMENTO E APOIO TÉCNICO, PODEMOS AINDA OFERECER-LHE UM CONJUNTO 
ALARGADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E INSTITUCIONAL, EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E LIMPEZA.

HIGIENE

O nosso departamento de Enologia poderá aconselhá-lo na escolha dos produtos mais indicados para cada 
aplicação. O Gabinete de Apoio ao Cliente (GAC) presta os seguintes serviços:

 5 Controlo microbiológico da linha de enchimento.

 5 Controlo microbiológico da adega.

 5 Auditoria ao sistema de higiene da adega.

 5 Propostas globais de higiene para otimização técnica e económica.

 5 Formação de higiene para operários e técnicos.

SUPER DILAC®
Detergente ácido desincrustante de sujidades difíceis para CIP.

Detergente desincrustante muito ativo de espuma reduzida, à 

base de ácido nítrico/fosfórico não fumante. Para utilização em 

incrustações calcárias e outras típicas da indústria alimentar e de 

bebidas.

Dose recomendada: 0,8-2%

Embalagem: 20, 200 e 900L

DETERGENTES ÁCIDOS 

CIP — LIMPEZA EM CIRCUITOS

DETERGENTES ALCALINOS

QUATTRO PLUS®
Detergente alcalino concentrado desincrustante forte. 

Detergente líquido muito cáustico, fortemente antiespuma 

indicado para sujidades difíceis. É um detergente muito ver- 

sátil que pode ser usado na zona de adega e de enchimento. É 

utilizado para limpezas em circuito ou estágio.

Dose recomendada: 0,5-7% 
Embalagem: 20, 200 e 900L

DIVOFLOW 50®
Detergente cáustico com elevadas capacidades sequestrantes.

Detergente líquido cáustico de baixa espuma, para sujidades 

difíceis. Tolerante a águas duras para aplicações CIP, lavagem 

de garrafas e outras lavagens pelo método de spray.

Dose recomendada: 0,7-7,0% 
Embalagem: 20L

BRELTAK PLUS®
Detergente alcalino fortemente desincrustante.

Detergente em pó fortemente desincrustante de espuma 

reduzida para sujidades muito difíceis. Indicado para águas 

duras. BRELTAK PLUS® tem uma ação detergente melhorada 

para a remoção de sujidade difícil. É particularmente indicado a 

remoção de tartaratos na indústria de vinhos.

Dose recomendada: 1-4%
Embalagem: 25Kg
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ADITIVOS DESINFETANTES

COMPLEX®
Aditivo para soda pura. 

Aditivo líquido de baixa produção de espuma. Especialmente 

formulado para aumentar o poder de limpeza de soluções 

cáusticas em CIP, em situações de alto teor de sujidades 

orgânicas e inorgânicas.  

Dose recomendada: 0,3-2,0% 
Embalagem: 20L

BOOSTER®
Aditivo à base de peróxido de hidrogénio. 

Aditivo líquido à base de peróxido de hidrogénio estabilizado, 

que potencia a ação dos detergentes alcalinos para eliminação 

de sujidades orgânicas difíceis. Em conjugação com um 

detergente alcalino, é bastante eficaz na remoção da matéria 

corante.

Dose recomendada: 0,1-0,3% 
Embalagem: 20L

DESINFETANTES

DIVOSAN FORTE®
Desinfetante à base de ácido peracético a 15%.  

Desinfetante oxidante concentrado de largo espectro de ação 

e altamente eficaz, à base de ácido peracético. O DIVOSAN 

FORTE® foi testado e validado por uma entidade oficial para 

eliminar os principais microorganismos contaminantes das 

adegas (Brettanomyces bruxelensis, Acetobacter aceti).

Dose recomendada: 0,03- 1,8%
Embalagem: 20, 200 L

DIVOSAN ACTIV®
Desinfetante à base de ácido peracético a 5%. 

Desinfetante oxidante de largo espectro de ação e altamente 

eficaz à base de ácido peracético. Indicado para a indústria 

alimentar.

Dose recomendada: 0,09-3,6%
Embalagem: 20L

DEOSAN DEOGEN®
Detergente e desinfetante clorado de espuma reduzida para 

águas macias. 

Detergente desinfetante alcalino clorado de espuma reduzida, 

para utilização em CIP e limpezas por pulverização nas 

indústrias alimentar, de bebidas e lacticínios.

Dose recomendada: 1,0-3,0%
Embalagem: 20 e 200L

DIVOSAN OMEGA HP®
Detergente e desinfetante isento de cloro para utilização em 

CIP de fase única.

Detergente e desinfetante isento de cloro, de baixa produção 

de espuma, para utilização em lavagem por spray ou CIP na 

indústria alimentar.

Dose recomendada: 0,5-3,0%
Embalagem: 20L

DIVOSAN TC86®
Detergente e desinfetante clorado de espuma reduzida para 

águas duras. 

Detergente desinfetante clorado, de espuma reduzida para 

sujidades difíceis. Indicado para águas duras em aplicações 

CIP ou lavagem por spray na indústria alimentar. O SSpode 

ser aplicado em equipamentos incluindo enchedoras, tanques 

de açúcar/xaropes, recipientes abertos, equipamento de 

preparação e filtração de leveduras.

Dose recomendada: 0,2-0,8%
Embalagem: 20L OPC — LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 

ESPUMAS 

OPC — LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

ACIFOAM®
Espuma desincrustante ácida.

Detergente ácido gerador de espuma, concebido para aplicação 

diária e periódica na indústria alimentar.

Dose recomendada: 3-10% 
Embalagem: 20L

HD PLUSFOAM® 
Detergente alcalino em espuma para sujidades difíceis.

Detergente gerador de espuma de elevada causticidade, 

concebido para aplicação diária em sujidades difíceis e/ou 

limpeza periódica na indústria alimentar.

Dose recomendada: 3-15% 
Embalagem: 20L

SAFEFOAM®
Espuma alcalina suave segura em ligas leves.

Detergente líquido mediamente alcalino, gerador de espuma. 

Adequado para uso diário na limpeza de sujidade ligeira/ média 

na indústria alimentar.

Dose recomendada: 1-5% 
Embalagem: 20L

DIVERFOAM ACTIV®
Desinfetante em espuma à base de ácido peracético. 

Espuma desinfetante oxidante de largo espectro de ação e 

altamente eficaz, à base de ácido peracético.

Dose recomendada: 1,5-3%
Embalagem: 20L
 

CIP — LIMPEZA EM CIRCUITOS CIP — LIMPEZA EM CIRCUITOS
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Espuma clorada Espuma clorada Espuma cloradaEnduro Plus™ Enduro Plus™ Enduro Plus™

Água (L) Tempo (min) Produto (Kg)

HIGIENE

ENDURO POWERTM  vs. Espuma Tradicional
Comparação direta entre o produto ENDURO POWERTM e o detergente gerador de espuma equivalente numa indústria alimentar. 

Os consumos de água, tempo de limpeza e produto foram monitorizados utilizando os mesmos equipamentos e operadores para 

aplicação de ambos os produtos. Apresentam-se de seguida os resultados desta comparação, onde se pode observar uma clara 

poupança destes importantes recursos.

ENDUROPLUS™
Detergente com alto teor em cloro, alcalinidade média e 

elevada retenção. 

Detergente líquido de elevado teor em cloro, de alcalinidade 

média e com grande capacidade de aderência, desenvolvido 

para a limpeza diária numa ampla gama de aplicações de 

limpeza na indústria alimentar, de lacticínios e de bebidas.

Dose recomendada: 2-10% 
Embalagem: 20L

ENDUROSAFE™
Detergente clorado de alcalinidade média, de elevada retenção, 

seguro em metais leves. 

Detergente alcalino clorado para sujidades difíceis, seguro em 

metais leves de contacto prolongado, indicado para limpeza 

numa vasta gama de operações na indústria alimentar. 

Dose recomendada: 3-5%
Embalagem: 20L

ENDUROFORCE™
Detergente cáustico de uso profissional de contato prolongado.

Detergente alcalino para limpeza por espuma com contato 

prolongado, para limpeza pesada de superfícies exteriores 

e equipamentos em indústrias de bebidas e indústrias 

alimentares em geral.

Dose recomendada: 4-10%
Embalagem: 20L

GAMA ENDURO POWERTM 

Desenvolvida de acordo com as exigências específicas da indústria alimentar, a nova gama de produtos 
ENDURO POWER™ permite melhorar a eficiência operacional e maximizar as poupanças. A tecnologia 
única de ENDURO POWER™ combina os principais benefícios das espumas e dos géis, criando um produto 
híbrido que pode ser aplicado com os equipamentos geradores de espuma tradicionais. Quando aplicados, os 
produtos ENDURO POWER™ têm uma aparência suave e regular, proporcionando uma cobertura excecional 
das superfícies com uma só camada de aplicação e uma capacidade de adesão reforçada. Após o período 
de contacto desejado, os produtos ENDURO POWER™ são facilmente removidos por enxaguamento, sem 
formação de espuma.
Os produtos ENDURO POWER™ aderem com tenacidade a todas as superfícies, formando uma película 
visível e altamente ativa que permanece em contacto até quatro vezes mais tempo do que os produtos em 
espuma equivalentes, aumentando assim a penetração em sujidades mais difíceis. Os produtos são também 
mais facilmente eliminados e escoados do que as espumas tradicionais, eliminando assim as perdas de 
tempo e o desperdício de água durante as operações de limpeza.

OPC — LIMPEZA DE SUPERFÍCIES
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DETERGENTES MULTIUSOS DE LIMPEZA MANUAL 

SHURECLEAN®
Detergente líquido neutro para uso manual. 

SHURECLEAN® contém uma mistura de detergentes e emul-

sionantes de elevada espuma. Pode ser utilizado na maioria 

das superfícies, como plástico e ligas leves, tais como alumínio.

Dose recomendada: 0,5-5% 
Embalagem: 20 e 950L

 

DESINFETANTES PARA UTILIZAÇÃO MANUAL

ALCOSAN®
Desinfetante para usos gerais.

Desinfetante pronto a usar por pulverização. Ideal para 

rolhadoras ou outros equipamentos de vedantes onde não se 

pode utilizar líquidos. Para utilização na indústria alimentar. 

Dose recomendada: Puro

Embalagem: 6x0,75L e 20L

SUMA ALCOHOL SPRAY®
Desinfetante à base de álcool sem necessidade de enxaguar.

Desinfetante, pronto a usar, à base de álcool (etanol) para 

utilização por pulverização em áreas alimentares e cozinhas. 

Dose recomendada: Puro 

Embalagem: 6x0,75L

SUMA ALCOHOL WIPES®
Toalhetes desinfetantes à base de álcool.

Toalhetes desinfetantes à base de álcool (etanol) prontos 

a usar, de rápida e fácil utilização, para desinfeção de todo 

o tipo de superfícies duras, como bancadas, equipamentos, 

utensílios, manípulos. 

Dose recomendada: Puro 
Embalagem: 6x160 Toalhetes

TEGO 2000®
Desinfetante terminal para aplicações exteriores. 

Desinfetante versátil e eficaz à base de tensioativos anfóteros. In-

dicado para limpeza exterior de instalações na indústria alimentar.

Dose recomendada: 0,5-2%
Embalagem: 20L

NEBULIZADOR DE ESPUMAS DE 24L E 40L
Nebulizador de espumas, totalmente portátil, em inox de 24L. Não necessita de ligação de 

ar/água constante. Funciona por pressurização do recipiente onde é previamente preparada a 

solução da espuma.

VOYAGER® K
Central de espumas móvel, que permite realizar enxaguamento, aplicação de espuma/gel e 

desinfeção. Redução dos aerossóis criados, em comparação com os sistemas de alta pressão. 

Unidade estanque, que incorpora uma centrífuga em aço inoxidável, com proteção do motor 

e sistema soft start integrado, controlos automáticos para ligar/desligar e um sistema de 

aspiração tipo venturi. Está também disponível com um compressor interno, podendo assim 

ser utilizado em áreas onde não exista ar comprimido.

CENTRAIS DE HIGIENIZAÇÂO
Sistemas compostos por uma unidade central que concentra os sistemas de água, ar comprimido e os detergentes/desinfetantes num só 

local, e que através de várias unidades satélite distribuídas de acordo com as necessidades de cada cliente, permitem a aplicação de espumas 

nos locais desejados. Existe ainda a possibilidade de automação da aplicação das espumas, por exemplo numa linha de enchimento.

Exemplo de uma central de higienização, onde é possível observar o sistema 
central (A) e dois satélites (B) para aplicação manual de espumas.

AB

B

ABB

Outro exemplo de uma central de distribuição, com o sistema central 

(A) e dois satélites automáticos (B) para aplicação de espumas.

SPEEDYFOAM®
Trata-se de um equipamento que permite a aplicação de 2 produtos de higienização, normal-

mente um detergente e um desinfetante, e enxaguamento pela simples manipulação de uma 

válvula de seleção. 

EQUIPAMENTOS
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SOFT CARE STAR®
Sabonete líquido perfumado para a lavagem de mãos. 

Dose recomendada: Puro
Embalagem: 10x0,5L ou 2x5L

SOFT CARE DES-E®
Desinfetante para mãos à base de álcool. 

Dose recomendada: Puro
Embalagem: 2x5L

SOFT CARE PLUS®
Sabonete bacteriostático para lavagem das mãos. 

Sabonete para lavagem das mãos com propriedades 

bacteriostáticas. O produto não contém perfume, o que o 

torna especialmente indicado para aplicação em áreas de 

processamento de alimentos.

Dose recomendada: Puro

Embalagem: 2x5L

HIGIENE

LUBRIFICANTES

DICOLUBE SUSTAIN-3®
Lubrificante sintético para reduzir o consumo de água. 

Lubrificante sintético de elevado rendimento e baixo 

consumo de água na diluição, para cintas de aço inoxidável 

e plástico, para o transporte de embalagens de bebidas 

e alimentos, incluindo garrafas de vidro e PET, latas e 

embalagens de cartão.

Dose recomendada: 0,7-1% 
Embalagem: 20 e 950L

DICOLUBE® ESPECIAL
Lubrificante à base de ácidos gordos para usos gerais. 

Lubrificante líquido à base de ácidos gordos para cadeias 

transportadoras de embalagens alimentares e de bebidas. 

Pode ser utilizado em águas macias.

Dose recomendada: 0,6-1,2% 
Embalagem: 20 e 200L

DRY TECH 4®
Lubrificante de tecnologia a seco para cintas transportadoras. 

Lubrificante pronto a usar, não necessitando de diluição. 

Destinado à redução do atrito entre cintas plásticas e 

qualquer tipo de embalagem e também entre cintas em aço 

inoxidável e garrafas PET. Elimina o risco de entupimento 

de bicos e de contaminação microbiológica causada pelo 

aparecimento de microrganismos na água. 

Dose recomendada: Puro 
Embalagem: 20 e 950L

FILTRAÇÃO — HIGIENIZAÇÃO DE FILTROS DE MEMBRANAS

DIVOS 124®
Detergente alcalino para membranas UF e MF tolerantes a pH 

elevado. 

Detergente alcalino ativo e muito concentrado com formação 

de espuma, para a remoção de sujidade orgânica e inorgânica de 

membranas UF & MF, em processamento de vinhos. DIVOS 124® 

não contém fósforo e é tolerante à dureza da água. DIVOS 124® 

foi testado e aprovado para uso em membranas UF & MF. 

Dose recomendada: 1,5-3,0%
Embalagem: 20L

DIVOS 2®
Produto ácido desincrustante para membranas UF, NF e RO. 

Detergente desincrustante ácido de espuma reduzida e 

atividade elevada, indicado para utilização em limpeza de 

membranas. DIVOS 2® pode ser utilizado na remoção de 

proteínas e calcário nas indústrias alimentares.

Dose recomendada: 0,4-0,8%
Embalagem: 20L

DIVOS 120CL®
Detergente alcalino clorado para membranas UF/MF tolerante 

a pH elevado. 

Detergente líquido alcalino clorado de espuma reduzida, para 

a limpeza de membranas UF ou MF resistentes a cloro. É um 

detergente de média causticidade e indicado para águas duras. É 

recomendado para a limpeza de membranas de UF & MF.

Dose recomendada: 1% 
Embalagem: 20L

DIVOS 123®
Detergente alcalino para membranas UF. 

Detergente alcalino muito ativo com formação de espuma, para 

a remoção de sujidade orgânica e inorgânica de membranas UF 

e MF, em processamento de vinhos. DIVOS 123® não contém 

fosfatos e é tolerante à dureza da água. DIVOS 123® foi testado 

e aprovado para uso em todos os tipos de membranas UF e MF. 

DIVOS 123® pode ser usado numa vasta gama de aplicações na 

indústria de vinhos.

Dose recomendada: 1,5-3%
Embalagem: 20L

HIGIENE OPERADORES 
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HIGIENE ÁREAS SOCIAIS HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO

SPRINT 200®
Detergente multiusos neutro de secagem rápida para utiliza-

ção em todo o tipo de superfícies em áreas institucionais. 

Dose recomendada: 0,5-5%
Embalagem: 2x5L

SPRINT ANTIBAC®
Detergente e desinfetante com perfume fresco para utilização 

em todo o tipo de superfícies em áreas institucionais. 

Dose recomendada: 1-4%

Embalagem: 2x5L

SPRINT GLASS®
Produto para limpar vidros e espelhos. Secagem rápida.

Embalagem: 6x0,75L

SPRINT FLOWER®
Detergente multiusos neutro, extra perfumado, de secagem 

rápida para utilização em todo o tipo de superfícies em áreas 

institucionais.

Dose recomendada: 0,5-5% 
Embalagem: 2x5L

KIT PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Conjunto composto por óculos de proteção, 2 pares de luvas e 5 

máscaras de papel.

ÓCULOS SEGURANÇA
Estes óculos demonstraram que cumprem as exigências bá- 

sicas de segurança do artigo 10º da diretiva da comunidade 

europeia 89/686/CEE e por isso possuem a marca CE. Foram 

aprovados e testados de acordo com as seguintes normas: 

EN166:2001, EN170.

LUVAS EM VINIL
Em cor azul, isentas de látex e de aceleradores, com elevada 

resistência a produtos químicos. Muito confortáveis devido ao 

forro em viscose. Testadas dermatologicamente sendo ideais 

para pessoas alérgicas a látex. Testada para o contacto com 

alimentos de acordo com a norma 90/128/CEE. 

Embalagem: 12x2 Luvas
Tamanho S, M, L

LUVAS DESCARTÁVEIS EM LÁTEX
Extremamente suaves para as mãos, isentas de pó. Boa resis-

tência a produtos. Produzidas segundo as diretivas médicas 

(EN455)

Embalagem: 100 Luvas
Tamanho S, M, L

LUVAS EM NITRILO
Excelente proteção no manuseio de produtos químicos devido 

à excelente resistência química e mecânica.

Proteção adicional devido ao formato extra longo (33cm.) Par-

ticularmente suave para a pele (isenta de proteínas de látex).

Embalagem: 12x2 Luvas
Tamanho S, M, L

LUVAS EM NEOPRENE
Luvas com exterior de neoprene e interior de espuma isoladora 

para manter as mãos quentes e secas durante o trabalho em 

zonas de frio ou no exterior. Possuem uma palma texturada e 

uma fita de aperto no pulso para melhor aderência.

Embalagem: 2 Luvas
Tamanho S, L
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CASAS DE BANHO 

SANI TRIFORCE®
Detergente e desinfetante desincrustante à base de quaternários 

de amónio, que para além de uma limpeza e desinfeção eficaz, 

remove resíduos de calcário e ferrugem. 

Embalagem: 10x1,5L

PAPEL

ROLOS DE EXTRACÇÃO CENTRAL MINI
Rolo extração central de 120m, 1 folha de papel reciclado.

Embalagem: 12 Rolos

ROLO PERFORMANCE INDUSTRIAL
Rolo de 255m, folha dupla azul de qualidade  superior.

Embalagem: 2 Rolos

 

TOALHETES DE MÃOS FOLHA DUPLA
Limpeza e secagem de mãos, 2400 toalhetes de papel reciclado.

Embalagem: 20x120

HIGIENE

LIMPEZA DE PAVIMENTOS 

JONTEC 300®
Detergente multiusos neutro de baixa espuma. Ideal para 

utilização com equipamentos TASKI®.

Dose recomendada: 0,5-2% 
Embalagem: 2x5L

ATTACK PLUS®
Detergente multiusos alcalino para limpezas difíceis, à base 

de solventes, para uma remoção efetiva de óleos minerais/ 

sintéticos, marcas de pneus de empilhadores e alcatrão.

Ideal para utilização com equipamentos TASKI®.

Embalagem: 2x5L

EQUIPAMENTOS TASKI®
Dispomos de toda a gama de  equipamentos

TASKI® para limpeza de  pavimentos.

Para mais informações por favor  contacte-nos.

HIGIENE ÁREAS SOCIAIS
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O QUE NOS DISTINGUE

NA PROENOL, O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE LEVEDURAS BASEIA-SE NO CONTROLO 
RIGOROSO DAS VARIÁVEIS QUE PODEM INFLUENCIAR A SUA PERFORMANCE, TENDO A 
CITOMETRIA DE FLUXO UM PAPEL PREPONDERANTE. 

Nos processos de produção industrial, as leveduras de vinho estão sujeitas a uma mistura complexa de diferentes “stresses” 

que induzem alterações intracelulares que, se não forem devidamente controladas, podem afetar a qualidade do produto final. 

A viabilidade e a vitalidade celulares representam dois aspetos diferentes das funções celulares e constituem dois parâmetros 

essenciais para avaliar o estado fisiológico das leveduras após a exposição aos vários “stresses” (ambientais, físicos e químicos). As 

células viáveis não são necessariamente cultiváveis, nem necessariamente metabolicamente ativas; a vitalidade pode ser considerada 

como uma medida da atividade celular relativamente ao estado metabólico e fisiológico que, no caso particular da fermentação, pode 

traduzir-se por uma maior ou menor capacidade para a realizar. 

Assim, percepciona-se que a qualidade da levedura tem um papel preponderante sobre o seu desempenho 
fermentativo e sensorial. Para responder de forma adequada ás exigências qualitativas actuais de produção 
de vinho, o processo de propagação de leveduras reveste-se de uma complexidade multiparamétrica, que se 
traduz pela manutenção do equilíbrio entre actividade celular e conservação. 

Deste modo uma monitorização em tempo real, não só da viabilidade celular mas também da sua vitalidade, é fundamental para a 

otimização do processo industrial.

 

Na indústria vinícola, os métodos tradicionais de análise microbiológica baseiam-se fundamentalmente 
em contagens em placa, método padrão de referência (Codex Oenologique International - OIV 2014). 
Este método moroso não permite obter, em tempo real, informação direta sobre o estado fisiológico das 
leveduras, impossibilitando a avaliação da viabilidade e vitalidade celulares para controlo e otimização 
da produção. A análise de viabilidade por microscopia com coloração de azul de metileno, outro método 
tradicional alternativo, embora permita obter resultados em tempo real, tem reprodutibilidade dependente 
do operador, o que limita a sua aplicação.

A citometria de fluxo surge como uma metodologia analítica alternativa, robusta e fiável, que possibilita a 
caraterização fisiológica das células de leveduras em termos da sua integridade e viabilidade celulares, bem 
como a determinação de compostos que possam ser indicadores de adaptação e vitalidade. 

 A utilização de um citómetro de fluxo equipado com um sistema de contagem volumétrica absoluta (TVAC – True Volumetric Absolute 

Counting) permite ainda realizar contagens absolutas do número de células em suspensão com elevada precisão, evitando erros 

associados às variações de concentrações.

A viabilidade pode ser monitorizada usando a capacidade das células para manter uma barreira efetiva relativamente ao meio 

exterior, sendo as células com a membrana danificada normalmente consideradas como células mortas. A integridade membranar 

pode ser avaliada por exclusão de corantes específicos (e.g. iodeto de propídio) que se ligam aos ácidos nucleicos nas células com 

membranas permeabilizadas emitindo fluorescência. A avaliação da vitalidade baseia-se na utilização de substratos de esterases, não 

fluorescentes (e.g. diacetato de fluoresceína), que são usados por enzimas intracelulares de células vivas, metabolicamente ativas, 

produzindo produtos fluorescentes. 

 

A Proenol, em parceria com a equipa do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (FCUL), e com a cultura de inovação permanente no setor de biotecnologia aplicada à 
Enologia, optimizou e validou os protocolos de controlo de viabilidade e vitalidade de leveduras dos géneros 
Saccharomyces e Schizosaccharomyces, aplicando atualmente esta metodologia não só ao controlo “on-line” 
da produção, como ao controlo de qualidade do produto final. 
Com o objectivo constante de garantir ao cliente a confiança e qualidade dos seus produtos, a Proenol é 
pioneira neste tipo de aplicação no setor da sua atuação.
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